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وعلى ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد ، احلمد هللا رب العاملني 
  : أما بعد ، آله وصحبه أمجعني 

وهو ، شرعية فهذا هو اإلصدار التاسع من إصدارات وحدة البحوث ال
التخصيص " : حبث يعىن بقضية دقيقة من مسائل التخصيص وهي مسألة 

عبدالعزيز بن حممد العويد األستاذ /  للباحث الشيخ الدكتور "بالقياس 
  .املشارك يف قسم أصول الفقه جبامعة القصيم 

  : وقد أجاد الباحث وفقه اهللا يف اختيار املوضوع ألمرين 
  .واحلاجة إليها  أمهية املسألة :األول 
وتداخلت مما جيعل حتريرها ن األقوال تشعبت يف هذه املسألة  أ:الثاين 

  .وتقريبها وبيان الترجيح فيها خدمة جليلة للتخصيص 
وقد تناول الباحث املوضوع تناوالً حسناً متميزاً عول فيه على فتاوى 

 أنه كما، وهو من أجود ما يف البحث ، ومسائل الصحابة رضي اهللا عنهم 
  .اعتىن باملسائل التطبيقية وذلك بكثرة التمثيل الفقهي 

  .أسأل اهللا أن ينفع ذا البحث إنه مسيع قريب                
ووحدة البحوث الشرعية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة 
القصيم إذ تنشر هذا البحث فهي ترحب بكل البحوث الشرعية الرصينة 

  .شرها لتحكيمها مث ن
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نبينا ، وصلى اهللا وسلم وبارك على خامت النبيني        ، احلمد هللا رب العاملني     

  :وبعد ، ىل يوم الدين حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إ
لعظيم ؛ فإن مباحث العموم واخلصوص من أجل علوم أصول الفقه 

  .وبناء األحكام الشرعية على األدلة ،  يف فهم أدلة الكتاب والسنة اأثره
فوجدت أن مسألة ختصيص ، وقد تأملت مباحث العموم واخلصوص 

صوليون وكثرت ها األمن املسائل اليت خاض فيبالقياس عموم الكتاب والسنة 
فيها أقواهلم حىت قال الفخر الرازي يصف املسألة ومسألة التخصيص خبرب 

وتشعبت ، وكثرت املذاهب ،  فألجل هاتني املسألتني عظم اخلطب - الواحد
أن أعتين باملسألة هلذا رأيت ؛  )١(وقربت من أن تصري غري متناهية ، األقوال 

لدارسني والباحثني يف ل فيد منه وأقدمهستأودراستها لعلي أن أقدم فيها شيئاً 
 على ذلك من الترجيح يف وما ينبين، حتقيق أقوال املسألة ودراسة أدلتها 

  .املسألة
 ،"  دراسة أصولية -التخصيص بالقياس " وقد كان هذا البحث بعنوان 

  .وخامتة ، وثالثة فصول ، ومتهيد ، فاشتمل على مقدمة 
  

   .لبحثالتعريف مبصطلحات ا: التمهيد 
  .تصوير املسألة  :الفصل األول 
  .حترير حمل الرتاع  :الفصل الثاين 

  .األقوال يف املسألة مع أدلتها : الفصل الثالث 
                                         

   .٢/٣٧٩املعامل مع شرحه    ) ١(
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  .أبنت فيها ما ظهر يل من الترجيح يف املسألة وسببه : اخلامتة 
  :وقد كان من منهجي يف هذا البحث 

، وال للمـذاهب  وحررت نسبة األق،  استقصيت األقوال يف املسألة     -١
وخاصة من يتعـارض قولـه يف املـسألة بقـولني           ، والعلماء من األصوليني    

  .متعارضني 
، وبيان وجه الداللة منها     ،  عرضت أدلة كل قول مع توثيق األدلة         -٢

  .ل املرجوحة اقووبيان االعتراضات على أدلة األ
  .ووثقت األقوال ، وخرجت األحاديث واآلثار ،  عزوت اآليات -٣
  . ترمجت لألعالم غري املشهورين ممن ورد ذكرهم يف البحث -٤
   . عرفت باملصطلحات األصولية اليت وردت يف البحث -٥

، وقد بذلت جهدي وأسأل اهللا العظيم أن أكون وفقت يف هذا البحث             
   .وأن يرزقين فيه اإلخالص والقبول 

يـة  وكلييت العريقـة كل   ، وأقدم شكري جلامعيت الفتية جامعة القصيم       
الشريعة والدراسات اإلسالمية ممثلة بوحدة البحوث الشرعية لتشريفي بطبـع          

 واحلمـد هللا رب     ،وأسأل اهللا أن يوفق القائمني عليه لكل خري          ، ا الكتاب هذ
                                         .العاملني 
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  .ص هو مصدر من خ :التخصيص يف اللغة 
  .واخلاص عكس العام 

   .)١(اختصته بكذا أي أفردته به : ومنه ، واخلاص يطلق مبعىن املفرد 
   .)٢(إذا فضله دون غريه : وخصه بالود 

شاركه فيه التفرد ببعض الشيء مما ال ي: اخلصوص : " قال الفريوزآبادي 
   .)٣(" وذلك خالف العموم ، اجلملة 

 Ä  ÃÅ  È  Ç  Æ   É]: ومنه قوله تعاىل 
ÊZ)٤(.   

وال من ، يعم ا املسيء وال خيص به أهل املعاصي : " قال ابن كثري 
   .)٥(" بل يعمهم حيث مل تدفع وترفع ، باشر  الذنب 

  .وهو عملية طلب اخلاص ، فالتخصيص من اإلفراد 
وهو مرادف ، هو ذلك التعيني : والتخصيص لغة : "  قال الطويف

                                         
   .٤/٣٦٠احملكم واحمليط األعظم    ) ١(
     .١٧/٥٥١  تاج العروس ) ٢(
   .٢/٥٤٧ بصائر ذوي التمييز   ) ٣(
  . من سورة األنفال ٢٥من آية    ) ٤(
   .٣/٥٧٧تفسري ابن كثري    ) ٥(
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  . )١(" للخصوص ؛ فالتعميم املرادف للعموم ؛ فهو مصدران أو شبيه ما 

  :والتخصيص يف االصطالح 
 أي بعض )٢(" قصر العام على بعض مسمياته " عرفه ابن احلاجب بأنه 

  .)٣(ن له أجزاءلك، مجيع ما يصلح اللفظ له : فإن مسماه واحد وهو ، أجزائه 
   .)٤(" متييز بعض اجلملة " وعرفه اجلويين يف الورقات بأنه 

أي إخراجه منها كإخراج أهل الذمة : "  شارحاً )٥(قال الرملي 
   .)٦( Z|  {         ]: واملعاهدين واملستأمنني من قوله تعاىل 

" اجلملة " ويشمل قوله ، كلها فإنه نسخ " بعض اجلملة " وخرج بقوله 
   .)٧(" لعام وغريه كاالستثناء من العدد ا

 ": كما إذا قال ، هو بيان املراد باللفظ العام : وعرفه الطويف بقوله 
 مراده بالرجال من عدا تبني أن" ال تكرم زيدا : "  قال  مث"أكرم الرجال 

                                         
   .١/٢٢٨اإلشارات اإلهلية    ) ١(
   .٣/٢٢٧املختصر مع شرحه رفع احلاجب    ) ٢(
   .٢/١٩٦الردود والنقود    ) ٣(
   .١٢٠الورقات مع شرح عبداهللا الفوزان ص   ) ٤(
تويف ، اإلمام العامل العالمة شيخ اإلسالم ، نصاري الشافعي هو أمحد بن محزة الرملي األ   ) ٥(

وشرح ، وشرح منظومة البيضاوي ، شرح الزبد : له ، يف بضع وسبعني وتسعمائة 
  .الورقات وغريها 

   .   ١/٤١٠الكواكب السائرة  ، ٨/٣٥٦شذرات الذهب /        ينظر 
  . من سورة التوبة ٥من آية    ) ٦(
   .١٦٩ل صغاية املأمو   ) ٧(

البحر  ، ٣٠٠الغيث اهلامع ص ، ١/٣٣٩قواطع األدلة /        وينظر يف تعريف التخصيص 
   . ٣/٢٦٧شرح الكوكب املنري  ، ٣/٢٤١احمليط 
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  .)١(" زيداً

 )٣( واملالكية )٢( احلنفية -وأتباعهم والتخصيص جائز عند األئمة األربعة 
   .)٦(ومل خيالف إال شذوذ ،  - )٥( واحلنابلة )٤(والشافعية 

ومن أعظم األدلة على جواز التخصيص وقوعه يف القرآن الكرمي والسنة 
  .النبوية 

 نعرفختصيص األوامر العامة وإن مل ويدل على جواز : " قال اآلمدي 
ة عنه  مع خروج أهل الذم)٧( Z|  {         ]: قوله تعاىل : فيها خالفاً 

,  ]  ، )٨( Z/  0  1   2  ] : وقوله تعاىل ،    +
2     1  0    /       .  -3  Z )مع أنه ليس كل سارق يقطع وال كل زاٍن )٩ 

  f  e   d  cgk  j  i   h  l] : وقوله تعاىل ، جيلد 
Z)١١("  مع خروج الكافر والرقيق والقاتل عنه )١٠(.   

  

                                         
   .١/٢٢٨اإلشارات اإلهلية    ) ١(
   .١/٢٧٥تيسري التحرير  ، ١/٣٠٦كشف األسرار    ) ٢(
   .٧٨ل صمنتهى الوصول واألم ، ٥٢٩مفتاح الوصول ص   ) ٣(
   .٤٧٨الفوائد شرح الزوائد ص ، ١/٣٦٨التحصيل  ، ١/٣٣٩قواطع األدلة    ) ٤(
   .٣/٣٦٩شرح الكوكب املنري  ، ١٣٠املسودة ص   ) ٥(
خمتصر ابن احلاجب مع شرحه  ، ٤٧٨الفوائد شرح الزوائد ص ، ١/٣٣٩  قواطع األدلة ) ٦(

     .  ٣/٢٢٩رفع احلاجب 
  .بة  من سورة التو٥من آية    ) ٧(
  . من سورة املائدة ٣٨من آية    ) ٨(
  . من سورة النور ٢من آية    ) ٩(
  . من سورة النساء ١١من آية ) ١٠(
   .٢/٣٤٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ١١(
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قايست : تقول ،  مصدر قاس يقيس قياساً إذا قدر : اللغة القياس يف
  .قدرت : بني األمرين 

إذا قدر : وقاس اجلراحة بامليل ، قاسه بغريه إذا قدره على مثاله : وتقول 
  .املقدار : واملقياس ، عمقها 

أي : فالن يقاس بفالن : تقول ، املساواة ؛ ألنه يستدعيه : والقياس 
  .يساويه 

  .ويقتدى به ، يسلك سبيله : س فالن بأبيه يقا: وتقول 
: هذا الثوب قياس هذا الثوب :  يقال ،ويستعمل القياس مبعىن التشبيه 

   .)١(إذا كان بينهما مشاة 
  .التشبيه ، املساواة ، التقدير : فالقياس يطلق على ثالثة معان 

  :يف االصطالح القياس 
  .س اختلف األصوليون يف إمكانية تعريف القيا

؛ ألنه  )٢(فذهب القلة ومنهم اجلويين إىل عدم إمكانية تعريف القياس 
  .يرى أن الوفاء بشرائط احلدود يف تعريف القياس شديد 

وكيف الطمع يف حد ما يتركب من النفي واإلثبات واحلكم : " يقول 
وال حتت ، ة حتت خاصية نوع فليست هذه األشياء جمموع ،  !واجلامع ؟

                                         
معجم مقاييس اللغة  ، ٦/٣٠١احملكم واحمليط األعظم  ، ٩/٢٢٣ذيب اللغة / ينظر    ) ١(

 ١٦/٤١٦تاج العروس  ، ٥٥٥ الصحاح صخمتار ، ٢/٢٤٤القاموس احمليط  ، ٥/٤٠
   .١١٢٨الكليات ص، 

   .٢/٤٨٩الربهان    ) ٢(
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   .)١("  جنس حقيقة

   .واجلمهور على إمكانية تعريف القياس
وقد اختلف األصوليون اختالفاً كبرياً يف تعريف القياس ومرد اختالفهم 

  :إىل أمور كثرية منها 
  فعل اتهد ؟ هو  هل القياس دليل مستقل أم -١
   .صحوما ال ي،  فيه القياس من األحكام صح ما ي-٢
  .أحد أركانه وال يراه غريه يف أو ، س  ما يراه بعضهم شرطاً يف القيا-٣
 ما يراه بعضهم من حجية بعض أنواع القياس وصوره وال يراه -٤

  .غريه
وما ، ومع وضوح حقيقة القياس فما ذكرته مؤثر يف تعريف القياس 

  .أذكره من تعريفات فهي على سبيل التمثيل 
خر يف علة مساواة حمل آل "  بأنهاحلنفي )٢(عرفه ابن مهام االسكندراين 

   .)٣(" حكم له شرعي 

                                         
   .٢/٤٨٩الربهان    ) ١(
هو حممد بن عبدالواحد بن عبد احلميد بن مسعود السواسي االسكندري القاهري    ) ٢(

عامل مشارك يف الفقه واألصول والتفسري ، كمال الدين املعروف بابن اهلمام ، احلنفي 
  .التحرير وشرح اهلداية وغريمها : له ، وفاته سنة إحدى وسبعني ومثامنائة ، فرائض وال

   . ١٠/٢٦٤معجم املؤلفني  ، ٧/٢٩٨شذرات الذهب /        ينظر 
   .٣/٢٦٤  التحرير مع شرحه تيسري التحرير ) ٣(

كايف ال ، ٥٥٣ميزان األصول ص ، ٥٨١بذل النظر ص/        وينظر يف تعريفه عند احلنفية 
     .٣/٨فتح الغفار  ، ٥/٤١٦التقرير ألصول البزدوي  ، ٤/١٦٣٥شرح البزدوي 
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   .)١(" مساواة فرع ألصل يف علة حكمه  " ابن احلاجب بأنهوعرفه 

إثبات حكم معلوم يف معلوم آخر " بأنه وعرفه البيضاوي يف املنهاج 
   .)٢(" الشتراكهما يف علة احلكم عند املثبت 
   .)٣(" تسوية فرع بأصل يف حكم " وعرفه ابن النجار الفتوحي بأنه 

 )٦( والشافعية )٥( واملالكية )٤( احلنفية -ومجهور األمة من مجيع املذاهب 

                                         
   .٣/٥خمتصر ابن احلاجب مع شرحه البيان    ) ١(

شرح تنقيح  ، ١٨٨مقدمة يف أصول الفقه البن القصار ص/        وينظر يف تعريف املالكية 
نثر  ، ٢/٥٣٤ل إحكام الفصو ، ١٣املنهاج يف ترتيب احلجاج ص ، ٣٨٣الفصول ص

   .٢/٤٠٩الورود 
   .٥٤  منهاج الوصول ص) ٢(

الوصول إىل  ، ٣/٤٨١املستصفى  ، ١/٨١شفاء الغليل /        وينظر يف تعريف الشافعية 
اإلحكام يف أصول األحكام  ، ٥/٥احملصول  ، ١٩٨اللمع ص ، ٢/٢٠٩األصول 

     .٢/٢٠٢ناين حاشية الب ، ٥/٦البحر احمليط  ، ٥١٤الغيث اهلامع ص ، ٣/٢٢٧
   .٤/٦شرح الكوكب املنري    ) ٣(

اإليضاح  ، ٣/٢١٩شرح خمتصر الروضة  ، ١/١٧٤العدة /        وينظر يف تعريف احلنابلة 
 ، ٣٦٩املسودة ص ، ٣/١١٨٩أصول الفقه البن مفلح  ، ٣٢لقوانني االصطالح ص
   . ٣٠٠املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص  ، ٣٧٤شرح غاية السول ص

ميزان  ، ٢٥٣أصول الشاشي ص ، ٥٨٤بذل النظر ص ، ٤/٢٣  الفصول يف األصول ) ٤(
     .٤/١٦٤٦الكايف شرح البزدوي  ، ٥٥٥األصول ص

خمتصر ابن احلاجب  ، ٢/٥٣٧إحكام الفصول  ، ٢٩٩اإلشارة يف معرفة األصول ص   ) ٥(
   .٣٤٣تقريب الوصول ص ، ٣٨٥شرح تنقيح الفصول ص ، ٣/١٤١مع شرحه البيان 

املنخول  ، ٢/٤٩٢الربهان  ، ٣/١٤٢٧اإلاج يف شرح املنهاج  ، ٤/٩قواطع األدلة    ) ٦(
   .٤/٩اإلحكام يف أصول األحكام  ، ٤٢١ص
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١٢  
  . على القول بالقياس - )١(واحلنابلة 

   .)٣(والنظام وبعض املعتزلة  ، )٢(وخالف يف حجيته الظاهرية 
وفعل ، والسنة ، وقد استدل اجلمهور على حجية القياس بالكتاب 

لف األمة قبل حدوث اخلالف وظهور وإمجاع س، الصحابة رضي اهللا عنهم 
   .)٤(خمالفة املخالفني 

$  ] : وابن تيمية عند كالمه على قوله تعاىل    #  "  !

+  *  )  (  '  &  % Z  )قرر أن ما يعرف )٥ 
وكذلك ما يعرف به ، به متاثل املتماثالت من الصفات واملقادير هو من امليزان 

والقياس الصحيح هو من العدل الذي " : مث فرع فقال ، اختالف املختلفات 
   .)٦(" أمر اهللا تعاىل به 

                                         
 ، ٣/١٣٠٢أصول الفقه البن مفلح  ، ٣/٣٦٥التمهيد أليب اخلطاب  ، ٤/٢٨٠العدة    ) ١(

   .٤٠٠شرح غاية السول ص ، ٤/٢١٣شرح الكوكب املنري 
   . ٨/١٠٩١ام يف أصول األحكام البن حزم اإلحك   ) ٢(
خمتصر ابن احلاجب مع  ، ٤/٩اإلحكام يف أصول األحكام  ، ٤٢٣و٤٢٢املنخول ص   ) ٣(

   .٢/٨٤٣إرشاد الفحول  ، ٣/١٤١شرحه البيان 
إحكام الفصول  ، ٢/١٩٨كشف األسرار شرح املنار  ، ٥٩١بذل النظر ص/ ينظر    ) ٤(

اية  ، ٣/٢٠٠ التلخيص يف أصول الفقه للجويين  ،٥/٢٦٣رفع النقاب  ، ٢/٥٥٨
   .٤/٢١٦شرح الكوكب املنري  ، ٣/١٣١١أصول الفقه البن مفلح  ، ٢/٨٠١السول 

  . من سورة احلديد ٢٥من آية    ) ٥(
   .٣٧١  الرد على املنطقيني ص) ٦(

جمموع  ، ٢٧رسالة يف صحة مذهب أهل املدينة ص ، ١/٤٣٤االستقامة /        وينظر 
     .٣٤/٢٠٩و٩/٢٣٩الفتاوى 
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١٣  
كما استدل ابن القيم باآلية على أن القياس الصحيح هو امليزان ؛ ألنه 

   . )١(يدل على العدل 

                                         
   .٢/٢٥٠إعالم املوقعني    ) ١(
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١٤  

 
  

  

وجاء قياس ية املطهرة ورد عام من الكتاب الكرمي أو من السنة النبوإذا 
 فهل خيصص هذا العام ذا القياس، لعام من الوحيني يف بعض أفرداه يعارض ا

أم أن ،  ويبقى العام من الوحيني معمالً فيما بقي، ليعمل القياس فيما تناوله 
  .القياس ال أثر له ويبقى العام على عمومه ؟ 

+  ,  -  .       ]  :القرآن بالقياس بقوله تعاىل لتخصيص وميثل 

2    1  0    / Z )حيث دلت اآلية على عموم اجللد لكل زاٍن وزانية مائة )١ 
مث جاء ختصيص هذا القرآن بإخراح اإلماء من هذا العموم يف قوله ، جلدة 
   .)٢( Z  �  ¡  ¢  £  ¤{  ~ ] : تعاىل 

مة الزانية يف فالتخصيص بالقياس هنا أن يقاس العبد الزاين على األ
من عموم العبد الزاين فيخرج ،  جلدة تنصيف العذاب باالقتصار على مخسني

  .مة اآلية ختصيصاً بالقياس على األ
 يف حديث عبادة بن كما ميثل لتخصيص السنة بالقياس بقوله 

 فهو حديث عام )٣(" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام  : " الصامت 
{  ~      ]: مة بتنصيف العذاب بقوله تعاىل جاء القرآن بتخصيص األمث 

�¤  £  ¢  ¡  Z )وقياس العبيد على اإلماء بالتنصيف  )٤

                                         
  . من سورة النور ٢من آية    ) ١(
  . من سورة النساء ٢٥من آية    ) ٢(
  ) .١٦٩٠ح (٣/١٣١٦ باب حد الزىن - كتاب احلدود -رواه مسلم    ) ٣(
  . من سورة النساء ٢٥من آية    ) ٤(
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  .ختصيص لعموم احلديث بالقياس 

z  ] : ومن ذلك ختصيص قوله تعاىل     y  x  w  v  u
}  |   {~  Z )١( مع قوله تعاىل عنها  : [  ª  ©Z )فاحتملت إباحة )٢ 

  .األكل يف مجيع اهلدي وإباحة أكل بعضه 
وخص عند الشافعي ، جزاء الصيد من ل مث خص باإلمجاع حترمي األك

فصار بعض ، حترمي األكل من هدي التمتع والقرآن قياساً على جزاء الصيد 
  .اآلية خمصصاً باإلمجاع وبعضها خمصصاً بالقياس على اإلمجاع 

بأن الصيب الذي ال جيامع  : )٣( الطيب الطربي وكذلك متثيل القاضي أيب
 ال تعتد منه ؛ ألنه محل ال ميكن أن يكون من مثله إذا مات واملرأة حامل فإا

ومنفي عنه قطعاً فال تعتد منه قياساً على احلمل احلادث بعد وفاة ، زوجها 
¼  ½  ¾  ¿  ] : وهذا القياس خيصص عموم قوله تعاىل ، الزوج 

Á  ÀÂ   Z  )٤( .   
 يف ثنايا البحث مزيد من األمثلة لتخصيص - بإذن اهللا تعاىل -وسيأيت 

              .رآن الكرمي أو السنة النبوية بالقياس الق

                                         
    . من سورة احلج ٣٦  من آية ) ١(
    .  من سورة احلج ٣٦ن آية    م) ٢(
ورع ، اإلمام اتهد احملقق يف مذهب الشافعي ، هو طاهر بن عبداهللا بن طاهر الطربي    ) ٣(

له شرح املزين وكتب يف اخلالف ، وفاته سنة مخسني وأربعمائة ، حسن اخللق 
  .واألصول 

   .٥/١٢طبقات الشافعية الكربى للسبكي  ، ٩/٣٥٨تاريخ بغداد /        ينظر 
  . من سورة الطالق ٤من آية    ) ٤(

   .٣/٣٧٥البحر احمليط  ، ٣/٣٦٥رفع احلاجب /        وينظر يف األمثلة 
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١٦  

    
  

يف جواز ختصيص العام من الضروري قبل الشروع يف بيان اخلالف 
وميكن ، بالقياس أن أذكر ما ذكره األصوليون من حترير حمل وموضع الرتاع 

  :إمجال ما ذكروه يف النقاط اآلتية 
  

رتاع مفروض بني الدليلني الذين يصح االحتجاج ما سواًء ال : أوالً
  .أكان العام أم القياس 

إذ ال ؛  تصور اخلالف ال ي)١(كالظاهرية أصالً فالذي ال يقول بالقياس 
   . عندهم هنا لعاما  القياسيعارض

فإن هذا ، من اجلمهور وكذلك من ال يقول بنوع من أنواع القياس 
  . أيضاً  ال يعارض العامالنوع

قياس يف احلدود والكفارات والرخص عند الفمثالً عندما يعارض العام 
  .فال تعارض فإنه ال عربة بالقياس لعدم حجيته ،  )٢( ال حيتجون به وهماحلنفية

 فإنه ال )٣(وكذلك من ال يقول بقياس الشبة كأيب إسحاق املروزي 
   .يعارض العام 

فإنه ال يقابل القياس بل يعمل ، ج به  العام الذي ال حيتوهذا أيضاً يتناول
  .بالقياس دونه 

                                         
   .٨/١٠٩١اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم    ) ١(
   .٢/٣١٧فواتح الرمحوت  ، ٨٠٣بذل النظر ص  ، ٤/١٠٥الفصول يف األصول    ) ٢(
   .٤٨١املنخول ص    ) ٣(
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١٧  
كما لو كانت املعارضة بني قياس وعام من خرب واحد خالف األصول 

   .)٣(يكون ساقطاً ف،  )٢( وقول عند املالكية )١(كما عند بعض احلنفية 
فإنه ، ومثله خرب الواحد العام إذا خالف القياس ومل يكن راويه فقيهاً 

   .)٤( احلنفية يترك كما عند
فيبقى األصل يف ، ففي هاتني الصورتني العام عندهم غري معمول به 

  .إعمال القياس وال ختصيص لعدم اعتبار العام املعارض 
نصب املسألة بتخصيص عموم النص بالقياس إمنا هو حال صحة و

ومع هذا فقد نص عليه ، االحتجاج ما معاً أمر ظاهر يف قواعد االستدالل 
،  )٨( والغزايل،  )٧( واآلمدي،  )٦( واجلويين،  )٥(صوليني كالباقالين بعض األ

   .)٩( وابن السمعاين
  

خص بعض األصوليني اخلالف يف جواز ختصيص عام الكتـاب           : ثانياً
ال خالف يف   " : أما القياس القطعي فقالوا     ، والسنة بالقياس يف القياس الظين      

                                         
     .٣/١٢٦٣الكايف شرح البزدوي  ، ٣/١٢٧الفصول يف األصول   ) ١(
    .٥/١٥٩  رفع النقاب ) ٢(
   .٣/١٢٧الفصول يف األصول    ) ٣(
   .٣٠٤و٣٠٣إفاضة األنوار ص ، ٣/١٢٧الفصول يف األصول    ) ٤(
   .٣/١٩٤التقريب واإلرشاد    ) ٥(
   .٢/١١٧التلخيص يف أصول الفقه    ) ٦(
   .٢/٤١٠أصول األحكام اإلحكام يف    ) ٧(
   .٣/٣٤٠املستصفى    ) ٨(
   .١/٣٨٦قواطع األدلة    ) ٩(
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١٨  
   " .جواز التخصيص به 

األبياري يف التحقيق والبيان مث من تبعـه ونقـل عنـه            ومن هؤالء ابن    
،  )٤(وابـن النجـار     ،  )٣(والزركـشي   ،  )٢(والعراقـي   ،  )١( كاإلسنوي
  . )٥(واملرداوي

إذ أن املتأمل يف األقوال اليت يسردها ؛ وهذا القول هو حمل نظر 
  ،خلالف عندهم يف عموم القياس قطعيه وظنيهاألصوليون يف املسألة جيد أن ا

 وظنيه قطعيه  مطلقاً بالقياسلتخصيصحىت أن بعض األصوليني نص على عدم ا
  .كجمهور احلنفية 

قلت " يف التحبري بعد سوقه لكالم األبياري  )٦(ولذلك قال املرداوي 
                                         

   .١/٥٢٩اية السول    ) ١(
   .٢/٣٨٧  الغيث اهلامع ) ٢(

إمام ، أبو زرعة ، ويل الدين ،        والعراقي هو أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي 
له الغيث ،  وعشرين ومثامنائة تويف سنة سٍت، ويل قضاء مصر ، حمدث أصويل فقيه 

  .والتحرير شرح منهاج الوصول وغريمها ، اهلامع شرح مجع اجلوامع 
   .  ١/٣٦٣حسن احملاضرة  ، ١/٣٣٢املنهل الصايف /        ينظر 

   .٣/٣٧٥البحر احمليط    ) ٣(
     . ٣/٣٧٨ شرح الكوكب املنري ) ٤(
     . ٦/٢٦٨٣  التحبري شرح التحرير ) ٥(
شيخ ، و علي بن سليمان بن أمحد بن حممد بن العالء املرداوي الدمشقي الصاحلي ه   ) ٦(

، مع ورع وتعفف ، مشارك يف األصول ، فقيه حافظ لفروع املذهب ، مذهب احلنابلة 
وحترير ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف : له ، تويف سنة مخس ومثانني ومثامنائة 
  .وشرحه وغريها املنقول يف ذيب علم األصول 

   .  ٢/٧٣٩السحب الوابلة  ، ١/٤٤٦البدر الطالع /        ينظر 
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١٩  
  .)١( " - يعين القياس القطعي-اخلالف فيهظاهر كالم كثري من العلماء إجراء 

  

،  املسألة يف قياس النص اخلاص خص بعض األصوليني اخلالف يف : ثالثاً
خص٢(بل يتعارضان كالعمومني ،  به فإن كان قياس نص عام مل ي(.   

وجالل الدين ،  )٥(والطويف ،  )٤(وابن قدامة ،  )٣(وممن ذكره الغزايل 
  .)٦(احمللي 

جد أن القول بعموم عدم جواز التخصيص بالقياس يشكل أوعند التأمل 
  .على هذا وخيالفه 

  .)٨( السامع وتشنيف )٧(لذي أشار إليه الزركشي يف البحر احمليط وهو ا

  

القياس املستنبط من خرب : أخرج الصفي اهلندي من املسألة  : رابعاً
فإن هذه الصورة خارجة ، الواحد املخصص لعموم الكتاب أو السنة املتواترة 

                                         
     .٦/٢٦٨٣  التحبري شرح التحرير ) ١(
    .٣/٣٧٥  البحر احمليط ) ٢(

       وقد ضبط الزركشي املراد بالنص العام هنا مبا إذا كان احلكم يف األصل مقطوعاً به 
  .قهما يف الشرع من غري صارف قطعاً وعلته منصوصة أو جممع عليها مع تصاد

   .٣/٣٤٠املستصفى    ) ٣(
   .٢/٧٣٤روضة الناظر    ) ٤(
   .٢/٥٧١شرح خمتصر الروضة    ) ٥(
   .١/٣٩٥البدر الطالع    ) ٦(
     . ٣/٣٧٥  البحر احمليط ) ٧(
   .١/٩٦٢  تشنيف السامع ) ٨(
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٢٠  
   .)١(عن حمل اخلالف 

فيه نظر راجه هلذه الصورة وعند التأمل يف األقوال وتقريرها يظهر أن إخ
ومل يلتفتوا إىل ،  إذ أن األصوليني يذكرون اخلالف يف املسألة عموماً ؛

   . أو املخصِصاملُخصِصتقسيمها باعتبار نوع الدليل 
جد فيما ذكروا ومل أ،   يف حمل اخلالفمن يرى شيئاً من التفريق ذكرهو

  .ما قاله الصفي اهلندي 

                                         
   .١/١٤٦١  اية الوصول ) ١(
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نه ميكن حصر فإ، عند دراسة املسألة من خالل كالم األصوليني فيها 
  : وأدلتها على النحو التايل ،األقوال يف املسألة 

  
  

         .جواز تخصیص العام بالقیاس مطلقًا : القول األول 
  .أنواع وأحوال العام والقياس ومعىن مطلقاً أي يف كل 

  :  عن مجهور األئمة وأتباعهم وهو املنقول
،  )٣(وهو مذهب مالك  ، )٢( وبعض أتباعه،  )١(فهو قول أيب حنيفة 

، )٥( "قد نص الشافعي عليه " : الشريازي إسحاقوقال أبو ،  )٤(والشافعي
أومأ إليه يف " : قال أبو يعلى  . )٦(أمحد يف الوجه األقوى عنه مذهب و

   . )٨(باعهم وهو قول مجلة من أت ، )٧(" مواضع
                                         

     .١/٣٢١  تيسري التحرير ) ١(
   .٧٠الغنية يف األصول ص    ) ٢(
 ٢٠٣شرح تنقيح الفصول ص  ، ٢/٥٩١لباب احملصول  ، ٣/١٩٥التقريب واإلرشاد   ) ٣(

   . ٣/٣٥٥خمتصر ابن احلاجب مع رفع احلاجب ، 
اإلحكام يف أصول األحكام ، ٢/١١٨التلخيص للجويين  ، ١/٣٨٧قواطع األدلة   ) ٤(

   .٣/٩٦احملصول  ، ٣/٣٤٠املستصفى  ، ٢/٤١٠
   .١/٣٨٤شرح اللمع   ) ٥(
الواضح يف أصول الفقه  ، ١/٢٨٥املسودة  ، ٢/١٢٠التمهيد  ، ٢/٥٥٩العدة   ) ٦(

٣/٣٨٦ .   
   . ٢/٥٥٩العدة   ) ٧(
 ، ٣٨٧/ ١قواطع األدلة  ، ٥٣٦مفتاح الوصول ص  ، ٣٢٠ميزان األصول ص/ ينظر   ) ٨(

=  

٢١  
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٢٢  
وأبو هاشم اجلبـائي    ،  )١(اإلمام أبو احلسن األشعري     : كما ذهب إليه    

    .)٣(وأبو احلسني البصري ،  )٢(يف األخري من قوليه 
  : وقد استدلوا لقوهلم بأدلة هي 

 

     أن الصحابة رضوان اهللا عليهم خصصوا عموم بعض اآليات
   .)٤( الرازي يف املعامل ومل ميثل ملا قرره هكذا استدل ، بالقياس فيكون حجة 

وأبو اخلطاب الكلوذاين حكى إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على ذلك       
   . )٥(ومثَّل له 

أن اجلد :  يف مرياث اجلد مع اإلخوة - يعين الصحابة - فقالوا" : فقال 
+  ,  -  .  ] وخص قوله تعاىل ، يسقطهم قياساً على األب     *  )  (

  /3  2  1  04;  :  9  8  7     6  5  <  Z )وهذه اآلية عامة )٦ 

                                         = 
تحبري شرح التحرير ال ، ١/٢٨٥املسودة  ، ٢/٥٦٢العدة  ، ٣/٢٣٥رفع النقاب 

٦/٢٦٨٤ .  
اية السول  ، ٣/٣٥٥خمتصر ابن احلاجب مع رفع احلاجب  ، ٣/٣٤٠املستصفى   ) ١(

١/٥٢٩.   
 ، ٣/٩٦احملصول  ، ٢/٤١٠اإلحكام يف أصول األحكام  ، ٢/١١٨التلخيص للجويين   ) ٢(

   .٣/٣٦٩البحر احمليط 
   .١/٢٦٠   املعتمد )٣(
   .٢/٣٨٤املعامل مع شرحه   ) ٤(
   . ٢/١٢٢التمهيد يف أصول الفقه   ) ٥(
  .  من سورة النساء ١٧٦من آية   ) ٦(
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٢٣  
للذكر مثل  )٢(ومنهم من قسم بني اجلد وبينهم  ، )١( فيمن له جد أو ال جد له

فإنه مل يعط األخت مع اجلد النصف وال ، حظ األنثيني وخص اآلية أيضاً 
إنه : قال وهذا حجة على من ، أعطى أخاها ماهلا كله إذا مل يكن هلا ولد 

صحابة  ألن هذا القياس الذي استعمله ال؛خيص بالقياس اجللي دون اخلفي 
ومنهم من شبه اإلخوة باألغصان  ، )٣(  باألبقياس شبه ؛ ألن منهم من شبه

   . )٥( ومنهم من شبه باجلداول من النهر،  )٤(من الشجرة 

                                         
  .وممن قال بذلك منهم أبوبكر وابن عباس ورواية عن علي رضي اهللا عنهم    ) ١(

املصنف لعبدالرزاق  ، ١٢/١٨صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري /        ينظر 
،  وما بعدها ٤/١٩١١ن الدارمي سن ، ١٦/٢٦٨ ، املصنف البن أيب شيبة ١٠/٢٦١

   .٤/٣٧٧املستدرك للحاكم ،  وما بعدها  ٦/٤٠٢السنن الكربى للبيهقي 
ممن قسم بينهم عمر بن اخلطاب وزيد ثابت والرواية الراجحة عن علي بن أيب طالب    ) ٢(

  .وإن اختلفوا يف طريقة التشريك ، رضي اهللا عنهم 
السنن ،  وما بعدها ٤/١٩١٤سنن الدارمي  ، ١٠/٢٦٦املصنف لعبدالرزاق /        ينظر 

احمللى البن حزم  ، ٤/٣٧٧املستدرك للحاكم ،  وما بعدها ٦/٤٠٤الكربى للبيهقي 
١٠/٣٦٧  .   

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبري رضي اهللا : "   قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعليقا ) ٣(
  " .أب : اجلد : عنهم  

  . ١٢/١٨ باب مرياث اجلد مع األب واألخوة - كتاب الفرائض -ري        صحيح البخا
   .ومن القائلني ذا زيد بن ثابت    ) ٤(

   . ٦/٤٠٤السنن الكربى للبيهقي  ، ١٠/٢٦٥املصنف لعبد الرازق /        انظر الرواية عنه 
   .ممن استعمل هذا القياس علي بن طالب    ) ٥(

السنن الكربى  ، ١٦/٢٦٩ ، املصنف البن أيب شيبة ١٠/٢٦٧       املصنف لعبدالرزاق 
   .٤/٣٧٧املستدرك للحاكم  ، ٤٠٦/  ٦للبيهقي 
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  ،ةإنه نصف حد احلر بالقياس على األم: وكذلك قالوا يف حد العبد 
,  -  .      /    0  1    2]  وخصوا قوله تعاىل   +3  Z )قد :  وقالوا )١

والعبد  )٢(  Z{  ~    �  ¡  ¢  £  ¤  ] قال يف اإلماء
  . )٣( "فيجب أن يكون حده نصف حد احلر ، كاألمة يف الرق 

         فيخص ، أن القياس دليل شرعي منصوب ملدارك األحكام
  . )٤(سائر األدلة به العموم ك

  القيـاس يف    - معـاً    هلما العام بالقياس إعمال     أن ختصيص 
 مجيعاً هو خري وأوىل من إعمال        وهذا اإلعمال هلما   -صورته والعام فيما بقي     
   .)٥(أحدمها وإسقاط اآلخر 

                                         
  . من سورة النور ٢من آية   ) ١(
  .  من سورة النساء ٢٥من آية   ) ٢(
   .١٢٣ و ٢/١٢٢التمهيد   ) ٣(

بن مسعود وعبداهللا ،        وممن قال بذلك من الصحابة عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب 
  . رضي اهللا عنهم 

   .١٢/٣٣١املغين البن قدامة  ، ٨/٤٢٣السنن الكربى للبيهقي /        ينظر 
قواطع األدلة  ، ٢٨٥التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ص  ، ٥٦٥/ ٢العدة   ) ٤(

   .١/٢٧١إحكام الفصول  ، ٣/٩٨احملصول  ، ١/٣٨٧
قواطع  ، ٢/٥٦٤العدة  ، ٣/٢٠١اد التقريب واإلرش ، ١/١٤٢أصول السرخسي   ) ٥(

 ، ٣/٣٤٦املستصفى  ، ١/٥٣٠اية السول  ، ٣٨٥التبصرة ص  ، ١/٣٨٨األدلة 
التمهيد  ، ٢/٥٦٤العدة  ، ٢٠١-١٩٩اإلشارة للباجي ص  ، ١/٢٧٢إحكام الفصول 

الوصول إىل األصول  ، ٢٠٠شرح الورقات البن الفركاح ص ، ٢/١٢٤أليب اخلطاب 
ختريج الفروع على األصول  ، ٢/٤٩٧ية الوصول البن الساعايت ا ، ٢٧٠ و ١/٢٦٩

=  

٢٤  
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٢٥  
وقريب منه ما استدل به بعضهم من أن العمل بالقياس هنا غري مبطـل              

   . )١( للعمل بالعموم
 از  أن العموم حيتملواخلصوص واالستعمال يف غري مـا  ا 

، والقياس دليل خاص ومصرح باحلكم ال حيتمل شيئاً مـن ذلـك   ، وضع له   
   .)٢(فكان أوىل 

           ًأن العام خيصص بالنص اخلاص مع إمكان كونه جمـازا
   .)٣(فالقياس أوىل ، ومؤوالً 

 

        فأما تناوله للحكم   ،  أن عموم كتاب اهللا مقطوع بأصله
ناوله للحكم مقطـوع ال     وت، وأما القياس فغري مقطوع بالعمل به       ، فمظنون  
   . )٤(فكان من هذه اجلهة مرجحاً على العموم تردد فيه 

فلما كان يف   ، وهذا الدليل نظر إىل جانب تناول العام والقياس للحكم          
  .ويف القياس مقطوعاً غلب جانب القياس من هذه احليثية العام مظنوناً 

 

 

                                         = 
   . ١/٣٢٣تيسري التحرير  ، ٣/٣٨٧الواضح يف أصول الفقه  ، ٢٨٥ص

   .٢/٤١٤اإلحكام يف أصول األحكام   ) ١(
الوصول  ، ٢/٧٣٧روضة الناظر  ، ٣/٣٤٥املستصفى  ، ٣/٢٠٠التقريب واإلرشاد   ) ٢(

اية الوصول  ، ٢/١٢٤التمهيد أليب اخلطاب  ، ٢/٥٦٤العدة  ، ١/٢٦٩إىل األصول 
   .٣/٣٨٨الواضح يف أصول الفقه  ، ١/١٤٦١

   .٣/٣٤٥املستصفى   ) ٣(
 ، ٢/١٢٣التمهيد أليب اخلطاب  ، ٢/٥٦٤العدة  ، ١/٢٦٩الوصول إىل األصول   ) ٤(

   .٣٨٨ و٣/٣٨٧الواضح يف أصول الفقه 



  .التخصيص بالقياس                                                 
 

 

٢٦  

        فإذا كان النطق اخلاص خيص به     ،  أن العلة يف معىن النطق
   .)١(معناه يف فكذلك العلة اليت ، 

 

 

          أن تقدمي العموم على القياس يؤدى إىل تقدمي الضعيف على 
 ذلك اخلاص أضعف من داللة اخلاص على ذلك          ألن داللة العام على    ؛القوي  
وال جيوز إطـالق اخلـاص   ، جلواز إطالق العام بدون إرادة اخلاص     ؛  اخلاص  

   .)٢(إذ ليس له مدلول غريه ؛ بدون إرادة ذلك اخلاص 
وهذا الدليل نظر إىل جانب قوة تناول الدليلني ألفراد ما تناوله اخلاص يف             

  . ذلك العام 
 واألحكام تابعة للِحكـم  ،  النصوص تقتضي األحكام أن

 : ذلـك ، فوجب تقدمي القياس    ،  اِحلكم أصالً والنص فرعاً      فصارتواملصاحل  
للِحكمة والنص فرع لكونه تابعاً     ، كمة   القياس كاألصل الشتماله على احلِ     أن
   . )٣( واألصل مقدم على الفرع، 

  .العام واخلاص : ليالن وهو نظر مقاصدي باعتبار ما يؤول إليه الد
 

   فكمـا أن أصـله جيـوز    ، أن حكم القياس حكم أصله

                                         
الواضح  ، ٢/١٢٤يد أليب اخلطاب التمه ، ٢/٥٦٥العدة  ، ١/٢٧١إحكام الفصول   ) ١(

   .٣/٣٨٧يف أصول الفقه 
   .٣/٢٥٣رفع النقاب  ، ٢٠٣شرح تنقيح الفصول ص   ) ٢(
   .٣/٢٥٢رفع النقاب   ) ٣(
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٢٧  
   .)١( حكمه فكذا قياسه الذي أخذ، وم به ختصيص العم

فظاهر الدليل يقتضي أن حكم القياس ملا كان حكم أصله الذي قـيس             
  .ومنها صحة التخصيص به ، عليه اقتضى ذلك أن يأخذ مجيع أحكامه 

 

 

    أن القياس خاص ال حيتمل التخـصيص خبـالف
   .)٢( فيقدم عليه، مقابلِه 

 

 

        وقع االتفاق على جواز ختصيص العمـوم بالقيـاس
    .)٤( حكمه يف القياس الشرعي فوجب أن يكون كذلك،  )٣(العقلي 

  
   .عدم جواز تخصیص العام بالقیاس مطلقًا: القول الثاني 

                                         
   .٢/٥٧٣شرح خمتصر الروضة   ) ١(
التحبري شرح  ، ٣/٣٨٠شرح الكوكب املنري  ، ٣/٩٨٢أصول الفقه البن مفلح   ) ٢(

   .٦/٢٦٩٠التحرير 
  :القياس العقلي على معنيني يطلق    ) ٣(

 مبعىن رجوع عملية القياس إىل املقدمتني العقليتني املنطقيتني كقولنا النبيذ مسكر -١       
  .وهو املراد هنا ، وكل مسكر حرام 

 مبعىن إرجاع القضايا يف أصول الدين ومسائل العقيدة إىل مقتضى العقل دون النظر -٢       
  .يف النصوص 

شرح الكوكب املنري  ، ٧٥الرد على املنطقيني ص ، ٤/١قواطع األدلة  /        ينظر
   . ٥٣٦و٤/١٢

   .١/٢٢١الفصول يف األصول   ) ٤(
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٢٨  

  ،    )٢(وقول لبعض أتباعـه     ،  )١(وهذا القول منسوب لإلمام الشافعي      
 وهو قول جلمهـور    ، )٣(فخر الدين الرازي كما نص عليه يف املعامل         : ومنهم  
  . )٥( كمشايخ العراق )٤( احلنفية

 منهم  )٧( وهو قول مجاعة من أصحابه    ،  )٦(رواية عن اإلمام أمحد     هو  و
ــو احلـــسن اجلـــزري                                     ،  )٩(وابـــن حامـــد  ،  )٨(أبـ

                                         
   .٣/٣٧٠البحر احمليط  ، ٣/٣٦٤رفع احلاجب   ) ١(
   .١٣٨التبصرة ص ، ٣٨٥ و١/٣٨٤شرح اللمع   ) ٢(
   .٢/٣٨١املعامل مع شرحه   ) ٣(
 ١٦٢إفاضة األنوار ص  ، ١/٤٥٤ح املغين للقاءآين شر ، ١/٢١١الفصول يف األصول   ) ٤(

   .٧٦شرح ابن ملك ص ، ١٠٧فتح الغفار ص  ، ١٥٧ و ١٥٦لب األصول ص ، 
   .٣٢٠ميزان األصول ص  ) ٥(
   .٣/٣٨٦الواضح يف أصول الفقه  ، ١/٢٨٦املسودة  ، ٢/٥٦٢العدة   ) ٦(
   .٣/٩٨٠أصول الفقه البن مفلح   ) ٧(
   .٣/١٥٩املقصد األرشد  ، ٢/١٢١يد أليب اخلطاب التمه ، ٢/٥٦٣العدة   ) ٨(

له قدم يف املناظرة ومعرفة األصول ، هكذا يف ترمجته .        وأبو احلسن اجلزري البغدادي 
  .كانت له حلقات جبامع القصر ، والفروع 

   .  ٢/١٦٦طبقات احلنابلة أليب يعلى  ، ٣/١٥٩املقصد األرشد /        ينظر 
   .٣٤٨شرح غاية السول ص ، ٣/٩٨٠البن مفلح أصول الفقه   ) ٩(

إمام احلنبلية ،         وابن حامد هو احلسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي أبو عبداهللا 
، له شرح خمتصر اخلرقي ، وفاته سنة ثالث وأربعمائة ، يف زمانه ومدرسهم ومفتيهم 

  .وشرح أصول الدين وأصول الفقه وغريها 
   . ٤٣٢املطلع على أبواب املقنع ص ، ٣/١٦٦ذرات الذهب ش/        ينظر 
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   .)٢(وابن اجلوزي،  )١( وأبو احلسن بن شاقال
كمـا نـسبه    ، )٣(ونسبه أبو إسحاق الشريازي أليب بكر األشـعري      

    .)٤(الباقالين أليب احلسن األشعري 
 وابنـه أبـو     )٦( ومنهم أبو علي اجلبائي      )٥(وهو قول كثري من املعتزلة      

   .)٧( أول قوليه هاشم يف
   .)٨(كما ذهب إليه بعض املفسرين كابن عادل يف اللباب 

                                         
شرح خمتصر الروضة  ، ٢/٧٣٥روضة الناظر  ، ٢/١٢١التمهيد أليب اخلطاب   ) ١(

٢/٥٧٢.  
جليل ،        وأبو احلسن بن شاقال هو إبراهيم بن أمحد بن عمر بن محدان أبو إسحاق البزار 

وفاته سنة سٍت ، والفروع مع علم وزهد كثري الرواية حسن الكالم يف األصول ، القدر 
  .وسبعني وثالمثائة 

   .١/٢١٦املقصد األرشد  ، ٢/١٣٧طبقات احلنابلة البن أيب يعلى /        ينظر 
   .٦/٢٦٨٩التحبري شرح التحرير   ) ٢(
   .٩١اللمع ص   ) ٣(
   .٣/١٩٥التقريب واإلرشاد   ) ٤(
    .٢/٤١٠حكام اإلحكام يف أصول األ ، ١/٣٨٦  قواطع األدلة ) ٥(
التقريب واإلرشاد  ، ٢/٤١٠اإلحكام يف أصول األحكام  ، ٣٨٥/شرح اللمع    ) ٦(

   . ١/٥٢٨منهاج الوصول مع شرحه اية السول  ، ٣/١٩٥
   .٩١اللمع ص   ) ٧(
   .٦/٤٤٤اللباب يف علوم الكتاب   ) ٨(

راج الدين أبو س،        وابن عادل هو عمر بن علي بن عادل احلنبلي النعماين الدمشقي 
له اللباب يف علوم الكتاب وحاشية على ، وفاته سنة مثانني ومثامنائة ، مفسر ، حفص 

  .احملرر وغريمها 
=  

٢٩  



  .التخصيص بالقياس                                                 
 

 

٣٠  
هذا القول والقول  -القوالن جد أن الذين نسب إليهم أوعند التأمل 

، واإلمام أمحد ، اإلمام الشافعي : هم  -  مجيعاًاألول القائل باجلواز
فاحتاج ، وأبو هاشم اجلبائي ، وأبو احلسن األشعري ، والفخر الرازي 

   . األمر إىل حتقيق أقواهلم
  

 

وأما نسبة القـول  ، فالقول األول هو املشهور بالنقل عنه كما تقدم        
  : بعدم جواز التخصيص فهي مدفوعة بأمور 

 أن القول بتخصيص العام بالقياس هو القول الذي نـص عليـه             -أ
   .)١(كما نقله أبو إسحاق الشريازي ، الشافعي 
 كما،  املشتهر يف النقل عنه      أن القول بتخصيص العام بالقياس هو      -ب

   .)٢(حيكيه أتباعه ال القول باملنع 
 أن نسبة القول للشافعي بعدم التخصيص بالقياس إمنا هو مأخوذ           -جـ

من قوله يف الرد على بعض أصحاب أيب حنيفة حني قالوا يف الوالية يف النكاح               
فـإذا  ، ها يف كفء    يطلب احلظ للمنكوحة وبضع   لويل أنه   العلة يف طلب ا   " : 

  ." تولت هي ذلك مل حيتج إىل الويل 
د إىل ظاهر احلـديث  مألنه يع؛ هذا القياس غري جائز " : فقال الشافعي   

                                         = 
   .٧/٣٠٠معجم املؤلفني  ، ٥/٥٨اإلعالم /        وينظر 

   .١/٣٨٤شرح اللمع   ) ١(
  .ينظر ما تقدم يف توثيق القول األول للشافعي   ) ٢(
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٣١  
، فإن ما ذكروه يسقط اعتبار الويل وذلك يسقط نص اخلرب           ، ونصه فيسقطه   

   .)١(" عموم وإمنا جيوز حيث خيص ال، واستعمال القياس هنا ال جيوز 
 إمنا القياس اجلائز أن يشبه ما       :وكذلك أخذه بعضهم من قول الشافعي       

يعمد إىل حديث عام فيحمل علـى  فأما أن ،  حديث حبديث الزم    فيه مل يأت 
  .)٢(" فأين القياس يف هذا املوضع إن كان احلديث يقاس فأين املسمى، القياس 

ال يـرى ختـصيص     عي  فحمل بعضهم مثل هذه األقوال على أن الشاف       
  . العموم بالقياس 

  :وهذه النسبة للشافعي غري مسلمة بل ترد من وجوه 
عدم التسليم بأن الشافعي قصد ذه األقوال منـع التخـصيص            : أوهلا

  .بالقياس 
وأما الكالم الذي تعلق به ذلك القائل       "  : )٣( أبو حامد اإلسفراييين     قال

 وإمنا قصد أنه ال جيـوز تـرك         ،فلم يقصد الشافعي منع التخصيص بالقياس       
   .)٤(..... " الظاهر بالقياس 

ن استنباط معىن من النص يعود عليـه باإلبطـال ال          إ" : وقال السبكي   

                                         
   .٣/٣٧١البحر احمليط  ، ٣٦٥  و٣/٣٦٤رفع احلاجب   ) ١(
   .٣/٣٦٤رفع احلاجب   ) ٢(
أحد ، الفقيه األصويل الشافعي ، أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد االسفراييين أبو حامد    ) ٣(

له التعليقة ، وفاته سنة ست وأربعمائة ، أئمة العصر املعترف هلم بقوة اجلدل واملناظرة 
  .وشرح خمتصر املزين 

   .١٢٣طبقات الفقهاء للشريازي ص ، ٤/٣٦٨تاريخ بغداد /        ينظر 
   .٣/٣٧١البحر احمليط  ، ٣/٣٦٥رفع احلاجب   ) ٤(
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٣٢  
فـإن  ، راده ختصيص العموم بالقياس     موليس  ، وهو ما ذكره الشافعي     ، جيوز  

   . )١(" ذلك ال يبطل العموم 
  :ومن ذلك،  بالقياس  قد خص العمومما ثبت من أن الشافعي : وثانيها

  

اس الشافعي اإلشهاد على الرجعة على اإلشهاد على الطالق يق -١
  . إذ ظاهر األمر الوجوب ؛ وخص به ظاهر األمر باإلشهاد 

خص الشافعي حترمي األكل من هدي املتعة والقرآن قياساً على جزاء  -٢
      :فصار بعض قوله تعاىل، الصيد 

   
    )بعض اآلية فصار،  )٢ 

  .خمصصاً باإلمجاع وبعضها بالقياس 
    :عموم قوله تعاىلالشافعي ختصيص  -٣

   )٣( 
واملخصص ، فإنه ال يعصمه االلتجاء ، بإخراج مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم 

إذ ال مناسبة بني اللياذ ؛ فاء وبعد احتمال املانع هو القياس لقيام موجب االستي
   .)٤(إىل احلرم وإسقاط حقوق اآلدميني املبنية على املشاحة 

  .وذا يظهر أن الصحيح يف النسبة للشافعي هو القول بالتخصيص 
  

                                         
   .٣/٣٧١ونقله عنه الزركشي يف البحر احمليط  ، ٣/٣٦٥رفع احلاجب   ) ١(
  . من سورة احلج ٣٦من آية   ) ٢(
  . من سورة آل عمران ٩٧من آية   ) ٣(
رفع احلاجب  ، ٢٨٦ و٢٨٥ريج الفروع على األصول ص خت/ ينظر يف هذه األمثلة   ) ٤(

   .   ٣٧١ و٣/٣٧٠البحر احمليط  ، ٣٦٥ و ٣/٣٦٤
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٣٣  

 

إذ املشهور هو ؛ والقول يف حترير قوله كالقول يف حترير قول الشافعي 
  .از التخصيص غري أنه نقل عنه رواية بعدم اجلواز كما تقدم قوله جبو

له يف وق من والرواية عن اإلمام أمحد بعدم التخصيص بالقياس مستقاة
  . )٢("  ال يرده إال مثله حديث رسول اهللا "  )١(رواية احلسن بن ثواب 

    .)٣(" السنة ال ترد بالقياس :  أو قال كالم النيب " ومن قوله 
 أصحابه منها نفي التخصيص لنقول عن اإلمام أمحد فهم بعضوهذه ا

   .)٤( فجعلوها رواية عنه بالقياس
   :  وميكن اإلجابة عنها من وجوه 

يف هذا من وعندي أنه ليس " :  أبو الوفاء بن عقيل هقال ما :أحدها 
وإمنا ، لكنه بيان ،  ألن التخصيص ليس برد  أمحد ما مينع التخصيص ؛كالم

   .)٥(" ترد الروايات باآلراء أراد ال 
 ومن ،ابه من ختصيصه لعمومات بالقياس رواه عنه أصحما  :ثانيها 

   :ذلك 

                                         
له باإلمام أمحد أنس ، شيخ جليل القدر ، هو احلسن بن ثواب بن علي التغليب املخرمي    ) ١(

  .وفاته سنة مثان وستني ومائتني ، شديد 
   .  ١/٣١٧املقصد األرشد  ، ١/١٣٠ى طبقات احلنابلة البن أيب يعل/        ينظر 

  ٢٦٨٥و٦/٢٦٨٤التحبري شرح التحرير ،٢٨٨و١/٢٨٧املسودة ،٥٦٣و٢/٥٦٢العدة   ) ٢(
   .٣٨٦/ ٣الواضح يف أصول الفقه   ) ٣(
   .١/٢٨٦املسودة  ، ٢/١٢١التمهيد يف أصول الفقه  ، ٢/٥٦٢العدة   ) ٤(
   .٣/٣٨٦الواضح يف أصول الفقه   ) ٥(
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٣٤  
   ختصيصه عموم قوله تعاىل -١

  )بقياس  )١
 من يطلق ثالثاً لىالعن قياساً ع الثالث وله منها ولد يريد نفيه يمن قذفها بعد
  . وهذا أيضاً فار من الولد  ، ألنه فار من املرياث؛ترثه وهو مريض ف

فالنيب : فقيل له ،  بغري حمرم  تنفىيف املرأة  )٢(قوله يف رواية األثرم  -٢
 هذا أمر قد لزمها " : فقال   )٣(" ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم "   يقول

يام رفعت إليه لو وجب عليها حق والقاضي على أ: وهم يقولون ، يسافر ا 
  ." ولو أصابت حداً يف البادية جيء ا حىت يقام عليها ، 

أحب إيلَّ أن يف الرجل يزوج ابنته وهي كبرية  )٤( ما نقله امليموين -٣
  .فإن زوجها من غري أن يستأمرها جاز النكاح وهذا لألب خاصة ، يستأمرها 

                                         
  .سورة النور  من ٦من آية   ) ١(
، الكليب اإلسكايف البغدادي األثرم أبو بكر : ويقال ،   هو أمحد بن حممد بن هاين الطائي ) ٢(

توىف سنة إحدى ، وكان معه تيقظ عجيب ، تفقه بأمحد وروى عنه ، فقيه حافظ 
  .وستني ومائتني 

     . ١١/١٢٢البداية والنهاية  ، ١/٦٧ذيب التهذيب /        ينظر 
 ٤/٩٣ باب حج النساء - كتاب الصيد -أخرجه البخاري : ن حديث ابن عباس م  ) ٣(

  .ومواضع أخر ) ١٨٦٢ح(
  ).١٣٤١ح (٢/٤١٤ باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه - كتاب احلج -       ومسلم 

الفقيه احلافظ ، عبدامللك بن عبداحلميد بن ميمون بن مهران امليموين اجلزري أبو احلسن    ) ٤(
  .تويف سنة أربع وسبعني ومائتني ، حافظ فقيه ، وكان حمل إكرامه ، تفقه بأمحد ، 

املقصد األرشد  ، ١/٦٦٦الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة /        ينظر 
٢/١٤٢.   
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٣٥  
البكر حىت ال تنكح " قوله كأنه خص " :  )١( قاضي اجلبلابن قال 

   . يعين بقياسها على الثيب )٢("تستأذن
   .)٣(" عن اإلمام أمحد يف التخصيص بالقياس وغريها مما ينقل 

 
  

 على جواز التخصيص )٥(  واملنتخب)٤(صول يف احملالفخر الرازي نص 
واستدل ونافح فيه عن هذا القول ، بينما اختار يف املعامل أنه ال جيوز ، بالقياس 

   .)٦(ورد أدلة خمالفيه ، له 
  :لألمور التالية املختار له من قوليه والذي يظهر أن ما قرره يف املعامل هو 

 أن احملصول متقدم يف التأليف على املعامل حيث رجع وعزا يف املعامل -أ

                                         
الشيخ العالمة مجال ، أمحد بن احلسن بن عبداهللا بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة    ) ١(

وفاته سنة ، درس وأفىت وبرع يف عدة فنون ،  شيخ احلنابلة وقاضي القضاة ،اإلسالم 
  .إحدى وسبعني وسبعمائة 

   .١/٥٤املنهل الصايف  ، ١/٩٣املقصد األرشد /        ينظر 
 باب ال ينكح األب وغريه - كتاب النكاح -رواه البخاري : من حديث أيب هريرة   ) ٢(

  .ومواضع أخر ) ٥١٣٦ح (٩/٢٤٠البكر والثيب إال برضامها 
والبكر بالسكوت ،  باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق - كتاب النكاح -       ومسلم 

  )  .١٤١٩ح (٢/٤٧٣
الواضح يف  ، ٢٨٩و١/٢٨٨املسودة  ، ٥٦١و٢/٥٦٠العدة : ينظر يف هذه األمثلة   ) ٣(

   .٢٦٨٦ و٦/٢٦٨٥التحبري شرح التحرير  ، ٣/٣٨٦أصول الفقه 
   .٣/٩٦احملصول    )٤(
   .١/٢٦٥املنتخب   ) ٥(
  . وما بعدها ٢/٣٨١املعامل مع شرحه   ) ٦(
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٣٦  
  .فظهر أن ما قرره يف املعامل هو املتأخر من قوليه ،  إىل كتاب احملصول 

 واستدل له يف،  ونافح عنه بعدم التخصيص قال به أن القول -ب
   .وأبطل قول املخالفني  ،  )٢( تفسريهويف  )١(املعامل

 ما أشار إليه جالل الدين احمللى يف البدر الطالع إىل أن قول الفخر -جـ
   .)٣(الرازي مبنع التخصيص بالقياس هو املتأخر من قوليه 

ع لنقل املذاهب وحترير موضو ما قرره الزركشي من أن احملصول -د
    .)٤(واملعامل موضوع الختياراته ، األدلة 

  
 

وقد نظر يف القولني السبكي يف ، حيث نسب إليه القولني كما تقدم 
واحتج لذلك بأن أبابكر ، رفع احلاجب ورجح قوله مبنع التخصيص بالقياس 

والباقالين أخرب مبذهب " : لسبكي ا  قال ،)٥(الباقالين نسب إلية هذا القول 
   .)٦(" أيب احلسن من غريه 

 

 من ذكر قوليه يتفقواألمر يف حتقيق قول أيب هاشم واضح حيث يكاد 

                                         
   .٢/٣٨١املعامل مع شرحه   ) ١(
   .٩/١٥١التفسري الكبري    ) ٢(
   .١/٣٩٥البدر الطالع   ) ٣(
   .٣/٣٧٠البحر احمليط   ) ٤(
   .٣/١٩٥التقريب واإلرشاد   ) ٥(
   .٣/٣٥٦رفع احلاجب   ) ٦(
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٣٧  
والقول باجلواز هو قوله ، أن القول مبنع التخصيص بالقياس هو قوله األول 

  .األخري 
والصفي ،  )٢(والقرايف ،  )١(رازي ال وممن نص على أن اجلواز هو آخر قوليه

   .)٤(والزركشي ،  )٣(اهلندي 
  :وقد استدل املانعون بأدلة هي 

   قوله تعاىل  :  
  

  
  

    
    

   
   

  
   

   
   )٥(.   

 :أن قوله تعاىل : "  كما يقول الرازي يف تفسريه وجه الداللة من اآلية
   

    أمر 

                                         
   .٣/٩٦احملصول   ) ١(
   .٢/١٥٠٨نفائس األصول   ) ٢(
   .١/١٤٥٧اية الوصول   ) ٣(
   .٣/٣٦٩البحر احمليط   ) ٤(
  . من سورة النساء ٥٩  آية ) ٥(
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٣٨  
 -فثبت أن متابعة الكتاب والسنة ، وهذا األمر مطلق ، عة الكتاب والسنة بطا

  .)١(" واجبة -سواء حصل قياس يعارضهما أو خيصهما أو مل يوجد 
ومما ذكره مما ، وبين الرازي أن استدالله باآلية مؤكد بوجوه أخرى 

  :يتعلق باآلية 
شتراط على قول كثري من الناس لال      أن كلمة :أحدها 

  كان قوله وعلى هذا املذهب ، 
   

   
    صريح يف أنه ال جيوز العدول إىل

  .القياس إال عند فقدان األصول 
وهذا ،  أنه تعاىل أخر ذكر القياس عن ذكر األصول الثالثة :الثاين 

   .)٢(" صول الثالثة مشعر بأن العمل به مؤخر عن األ
ة على عدم جواز التخصيص قال ابن عادل يف تفسريه مستدالً باآليو

 ألن اهللا أمر بطاعة الكتاب والسنة يف قوله  " :بالقياس 
  

    سواًء
 وألن قوله ، أو مل يوجد ، حصل قياس يعارضهما أو خيصصهما 

    
     صريح بأنه ال 

                                         
   .١٥٢و٩/١٥١التفسري الكبري    ) ١(
   .٩/١٥٢التفسري الكبري    ) ٢(
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٣٩  
   .)١(" جيوز العدول إىل القياس إال عند فقدان األصول الثالثة 

  :وجياب عن االستدالل بوجوه 
 أن اآلية تدل على وجوب تقدمي الكتاب والسنة على القياس يف -١
والتخصيص ،  به  وهذا مما نعتقده وجنزم، فال جيوز تركهما للقياس ، األعمال 

  .فال حمذور هنا ، ليس تركاً هلما 
،  أن تأخري القياس الواجب عن الكتاب والسنة يصح حال املعارضة -٢

  .أما حال التخصيص فليس تقدمياً له عليهما 
 أنه يلزم من قولكم عدم جواز إعمال السنة مع وجود الكتاب -٣

  .وعدم جواز ختصيصه ا وأنتم ال تقولون به 
 قوله تعاىل  : [  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

   Â  ÁZ )٢( .  
إذا وجدنا عموم الكتاب  " :وجه الداللة من اآلية كما يقول الرازي 

بل حكمنا بالقياس لزم الدخول حتت ، حاصالً يف الواقعة مث أنا ال حنكم به 
  . )٣(" العموم هذا 

التخصيص  يصح لو كان  بأن هذا االستدالل:وجياب عن االستدالل 
   .فال يتوجه ، والتخصيص إعمال هلما مجيعاً ، تركاً للكتاب بالكلية للقياس 

    قول اهللا تعاىل حكاية عن إبليس أنه قال  : 
   

                                         
   .٦/٤٤٥  اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
    . من سورة املائدة ٤٥  من آية ) ٢(
   .٩/١٥٢ التفسري الكبري  ) ٣(
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٤٠  
   

    )١( .  
 ختصيص النص بالقياس لكان قول إبليس  لو جاز:وجه الداللة من اآلية 

    
   

     ً؛صحيحا 
وهو خطاب عام وقد خصصه إبليس ، ألنه تعاىل أمر املالئكة بالسجود 

   .)٢( ليمتنع عن السجود حني قاس نفسه على آدم عليه السالم ؛ بالقياس
أمجع العقالء على أنه جعل : "  تفسريه مستدالً باآلية قال الرازي يف

، وصار بذلك السبب ملعوناً ،  القياس مقدماً على النص - يعين إبليس -
وأنه ، وهذا يدل على أن ختصيص النص بالقياس تقدمي للقياس على النص 

    .)٣(" غري جائز 
جيوز واحتج من قال إنه ال : " قال ابن عادل يف تفسريه اللباب و

ختصيص عموم القياس ذه اآلية ؛ فإنه لو كان ختصيص النص بالقياس 
وملا ، والتوبيخ العظيم ، جائزاً ملا استوجب إبليس هذا التعنيف الشديد 

   .حصل ذلك دل على أن ختصيص عموم النص بالقياس ال جيوز 
 خطاب عام µZ     ¶  ] : أن قوله تعاىل للمالئكة  :وبيانه 

وهو ، مث إن إبليس أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس ، ئكة يتناول املال
                                         

  . من سورة األعراف ١٢من آية   ) ١(
   .٩/١٥٢التفسري الكبري   ، ٣٨٩و٢/٣٨٨املعامل مع شرحه   ) ٢(
     .٩/١٥٢  التفسري الكبري ) ٣(
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٤١  
ومن كان أصله أشرف ، والنار أشرف من الطني ، أنه خملوق من النار 

ومن كان أشرف من ، فيلزم كون إبليس أشرف من آدم ، فهو أشرف 
وال ، فإنه ال يؤمر خبدمته ؛ ألن هذا احلكم ثابت يف مجيع النظائر ، غريه 

فنثبت أن إبليس ما عمل يف هذه الواقعة إال إنه ،  إال ذلك معىن للقياس
فدل ذلك على ، فاستوجب بذلك الذم الشديد ، خصص العموم بالقياس 

  . )١(" أن ختصيص النص بالقياس ال جيوز 
: " كما ذكر ابن عادل أن اآلية تدل على القول من وجه آخر فقال 

وهو أن إبليس ملا ، خر وأيضاً فاآلية تدل على صحة املسألة من وجه آ
 4Z  5  6  7  8  9  :  ;    >  ] : ذكر هذا القياس قال تعاىل 

يوجب بعد أن حكى عنه القياس الذي " متكربا " ووصف إبليس بكونه 
 من حاول ختصيص النص بالقياس تكرب وهذا يقتضي أن، ختصيص النص 

لعقاب الشديد ودلت هذه اآلية على أن التكرب على اهللا يوجب ا، على اهللا 
فدل ذلك ، واإلخراج من زمرة األولياء واإلدخال يف زمرة امللعونني ، 

     .)٢(" على أن ختصيص النص بالقياس ال جيوز 
   :وجياب عن االستدالل باآلية

 ، ترك العمل جبميع النص هأن لكان موجبه قياس إبليس لو سلم صحة -أ
قابل للنص باطل وفاسد  وحنن نسلم أن القياس امل، ومل خيصصه بالقياس

                                         
     .٩/٣٤  اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ) ١(
     .٩/٣٤  اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ) ٢(
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٤٢  
   .)١(الوضع

واستدل أهل : " قال األلوسي يف تفسري اآلية من تفسريه روح املعاين 
  .هذا القول ذا التوبيخ على أنه ال جيوز ختصيص النص بالقياس 

بل هو إبطال للنص ورفع له ،  بأن هذا ليس من التخصيص :وأجيب 
   .)٢(" وفيه تأمل ، بالكلية 

واجلواب أن : "  اللباب جواباً عن االستدالل باآلية قال ابن عادل يف
أما القياس الذي خيصص النص يف ، القياس الذي يبطل النص بالكلية باطل 

   .)٣(! " إنه باطل ؟: بعض الصور فلم قلتم 
، ألنه خصص األمر بالقياس  دم التسليم أن اإلنكار على إبليسع -ب

   .)٤(اطئاً كما قرره املفسرون  قاس قياساً خهبل مصدر اإلنكار عليه أن
  : " قال القرطيب يف تفسريه 

    
  فرأى أن النار أشرف من الطني ؛ لعلوها وصعودها وخفتها 

أول من قاس : قال ابن عباس واحلسن وابن سريين . وألا جوهر مضيء ، 
   .)٥(..... " ن برأيه قرنه مع إبليس فمن قاس الدي، إبليس فأخطأ القياس 

فليس االستدالل باآلية على إنكار التخصيص بالقياس وال إنكار القياس 

                                         
   .٤٢٨ و٢/٤٢٧شرح املعامل   ) ١(
    .٦/١٢٠  روح املعاين ) ٢(
    .٩/٣٤  اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
   .٢/١٩٠فتح القدير  ، ٥/٤٤٢احملرر الوجيز  ، ١٠/٨٦تفسري الطربي   ) ٤(
   .٧/١٦٩اجلامع ألحكام القرآن   ) ٥(
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٤٣  
  .بل إنكار القياس اخلاطئ ، أصالً 

 قال إبليس معارضاً لربه : " قال السعدي يف تفسريه 

      مث برهن على
   هذه الدعوى الباطلة بقوله 

   
   وموجب هذا أن املخلوق من نار أفضل من املخلوق من

فإنه ، وهذا القياس من أفسد األقيسة ، طني لعلو النار على الطني وصعودها 
والقياس إذا ، أنه يف مقابلة أمر اهللا بالسجود : باطل من عدة أوجه منها 

صود بالقياس أن يكون احلكم الذي مل يأت عارض النص فإنه باطل ؛ ألن املق
فأما قياس يعارضها ، فيه نص يقارب األمور املنصوص عليها ويكون تابعاً هلا 

 )١(...... " فهذا القياس من أشنع األقيسة ، ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص 
 .          

       

    أن اهللا تعاىل أنكر على الكفار قوهلم 
   

 )فقال سبحانه )٢  
   
   )٣( 

ولوال أن النص خري من القياس وإال لصار هذا اجلواب باطالً ولصار قياس 
                                         

   .٢٨٤تفسري السعدي ص  ) ١(
  . من سورة البقرة ٢٧٥من آية   ) ٢(
  .البقرة  من سورة ٢٧٥من آية   ) ٣(
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٤٤  
  .)١(الكفار حقاً الزماً

  : وجياب عنه 
 إذ ليس ؛ يف شرعه أن اإلنكار عليهم إمنا هو العتراضهم على اهللا -أ

  .قوهلم هذا من باب القياس 
ألن ؛ منهم للربا على البيع وليس هذا قياساً " : قال ابن كثري 

ولو ، املشركني ال يعترفون مبشروعية أصل البيع الذي شرعه اهللا يف القرآن 
فلم ، إمنا الربا مثل البيع أي هو نظريه : كان هذا من باب القياس لقالوا 

   .)٢(وهذا اعتراض منهم على الشرع ، بيح هذا حرم هذا وأ
وإمنا هو ،  على فرض صحة التسليم فليس هذا من باب التخصيص -ب

فالقياس ، للقياس وجب النص مجلة وهو إسقاط م )٣(من فساد الوضع 
   .)٤( مجع بني األدلة فشتان ما بني البابني والتخصيص

   " :قال األلوسي يف تفسريه 
   

   ًمجلة مستأنفة من اهللا تعاىل ردا
وحاصله أن ما ذكرمت قياس فاسد الوضع ؛ ألنه  ، عليهم وإنكاراً لتسويتهم 

                                         
   .٢/٣٩٠املعامل مع شرحه   ) ١(
   .٢/٤٨٥تفسري ابن كثري   ) ٢(
  .فساد الوضع هو كون اجلامع ثبت اعتباره بنص أو إمجاع يف نقيض احلكم    ) ٣(

 ، ٤١٥املنخول ص ، ٢/٢٣٣نشر البنود  ، ٣١٧املغين للخبازي ص/        ينظر يف تعريفه 
   .١٥٣املختصر البن اللحام ص

   .٢/٤٢٨ملعامل شرح ا  ) ٤(
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٤٥  

    .)١(..... " معارض للنص 
  قول تعاىل : [  e  d  c  b  a  `  _  ^

fZ  )٢( .  
موم القرآن حاضراً مث قدمنا القياس إذا كان ع : وجه الداللة من اآلية

   .)٣(املُخصص عليه لزم التقدمي بني يدي اهللا ورسوله 
: " س قال الرازي يف تفسريه يف داللة اآلية على منع التخصيص بالقيا

 مث قدمنا القياس املخصص لزم التقدمي بني يدي فإذا كان عموم القرآن حاضراً
   .)٤( " اهللا ورسوله 

 يصح لو كان االستدالل لترك القياس ه بأن:تدالل وجياب عن االس
الذي ال يترك به القرآن  على جواز التخصيص باآليةاالستدالل أما ، بالكلية 
  .فال يصح ، والسنة 

   0  1     2   3  4  5  ] :  قوله تعاىل  /

<  ;  :  9  8  7  6=  C    B  A  @       ?  >   

E  DF I  H  G   M  L  K  J N  T  S  R       Q  P    O  

  W  V  UZ  )٥(.    
                                         

   .٢/٣٧٥روح املعاين   ) ١(
  . من سورة احلجرات ١من آية    ) ٢(
   .٩/١٥٢التفسري الكبري    ) ٣(
   .٩/١٥٢التفسري الكبري    ) ٤(
  . من سورة األنعام ١٤٨آية    ) ٥(
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جعل اهللا إتباع الظن من صفات الكفار : "  قال الرازي :وجه الداللة 
فهذا يقتضي أن ال جيوز العمل بالقياس البتة ، ومن املوجبات القوية يف مذمتهم 

ه إمنا دل على لكن، ترك هذا النص ملا بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس 
  .)١(" فوجب عند وجداا أن يبقى على األصل  ، وصذلك عند فقدان النص

  .   مبا تقدم يف إجابة الدليل الذي قبله  :وجياب عن االستدالل 
  حديث معاذ ملا بعثه النيب  مب ":   إىل اليمن فقال 

فبسنة رسوله اهللا : ؟ قال فإن مل جتد : قال ، أحكم بكتاب اهللا : حتكم ؟ قال 
 ،  فقال رسول اهللا ،  )٢(جتهد رأيي وال آلو أ: فإن مل جتد ؟ قال : قال 
     . )٣(" احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا حيبه اهللا ورسوله : 

                                         
   .٩/١٥٢التفسري الكبري    ) ١(
  . فيه أي ال أقصر يف االجتهاد وال أترك بلوغ الوسع: وال آلو    ) ٢(

   .٥/٢١٢معامل السنن /        ينظر 
 باب ما جاء يف القاضي كيف - كتاب األحكام -سنن الترمذي  :رواه الترمذي   ) ٣(

   ) .١٣٢٨ و١٣٢٧  (٣/٦٠٧يقضي 
 ٤/١٨ باب اجتهاد الرأي يف القضاء - كتاب األقضية -سنن أيب داود : وأبوداود    

  . )٣٥٩٢ح(
  ) .٢٢٠٦١ح (٣٦/٣٨٢املسند  وأمحد يف    
) .  ١٧٠ح (١/٥٥ باب الفتيا وما فيه من الشدة - املقدمة -سنن الدارمي  :والدارمي     

 باب ما يقضي به القاضي ويفيت به - كتاب آداب القاضي -السنن الكربى  :والبيهقي 
  ) . ٢٠٣٣٩ح (١٠/١٩٥املفيت 

يان مشكل ما  باب ب- كتاب القضاء واألحكام واحلدود -حتفة األخيار  :والطحاوي    
 ٥/١٧يف القضاة من منهم يف النار ومن منهم يف اجلنة  روي عن رسول اهللا 

=  

٤٦  
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٤٧  
على أنه ال جيوز  دل حديث معاذ :وجه الداللة من احلديث 

وذلك مينع ختصيص النص ، والسنة االجتهاد إال بعد ذلك احلكم من الكتاب 
  .)١( بالقياس

  أقره على احلكم باالجتهاد إذا مل جيده يف الكتاب وكل " : قال الباقالين 
  ما دخل حتت العام فحكمه موجود يف الكتاب ، وهو مبرتلة النص على 

                                         = 
  ) . ٣٠٩٢ح(

 يف القاضي ما ينبغي أن - كتاب البيوع واألقضية -       وابن أيب شيبة يف  الكتاب املصنف  
 ١٠/١٧٧ ويف كتاب أقضية رسول اهللا ، ) ٣٠٣٠ح (٧/٢٣٩يبدأ به يف قضائه 

  ) .٩٤١٩ح(
  ) . ٣٦٢ح (٢٠/١٧٠املعجم الكبري ، يف املراسيل عن معاذ بن جبل  :     والطرباين   

  ) ٥٦٠ح (١/٤٥٤ أحاديث معاذ بن جبل رمحه اهللا -       وأبوداود الطيالسي يف املسند 
 ١٠/١١٦       والبغوي يف شرح السنة ، كتاب اإلمارة والقضاء ، باب اجتهاد احلاكم 

  ) . ٢٥٠٩ح(
كتاب الفقيه واملتفقه ، الكالم يف األصل الثالث من أصول اإلمجاع  :اخلطيب البغدادي        و

  . ومواضع أخر ) ٤١٣ح (١/٣٩٧وهو إمجاع اتهدين 
       وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله ، باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم 

  ) . ١٠٩٢ح (٢/٨٤٤النصوص يف حني نزول النازلة 
   .٧/١٠١٩ و ٦/٨٠٦اإلحكام يف أصول األحكام  ابن حزم يف و  
 ، موافقة اخلرب اخلرب ١٥١حتفة الطالب البن كثري ص: ينظر يف ختريج وطرق احلديث    

 ، التلخيص ٢٩٩ ، ختريج أحاديث اللمع ص٤/٦٣ ، نصب الراية ١/١٨٣البن حجر 
   .٢/٢٧٣  ، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين٤/١٥٥٥احلبري 

 ، الواضح يف أصول ٣/٣٤٤ ، املستصفى ١٣٩ ، التبصرة ص١٠٠ و ٣/٩٩احملصول   ) ١(
   .٣/٣٨٨الفقه 
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٤٨  
   .)١(" العني 

وقد ، أن الكتاب ال يترك للقياس واالجتهاد : فمحصلة قول الباقالين 
تقدمي غريه عمومه ال يؤثر يف االحتجاج به ومينع من ف، عاماً  الكتاب هناء جا

  . عليه 
إن قصة " : قال الرازي يف املعامل وهو يعرض األدلة لعدم التخصيص 

على عدم وجدان  " إن "  تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة معاذ 
 جتد يف سنة رسوله ؟ قال فإن مل:  ألن النيب عليه السالم قال ؛الكتاب والسنة 

واملعلق ، والشرط املذكور يف السؤال كاملذكور يف اجلواب ، أجتهد رأيي : 
 عدم عند عدم ذلك الشيء فوجب أال جيوز" إن " على الشيء بكلمة 

  .)٢(" االجتهاد عند وجدان الكتاب والسنة 
  اعترب هذا الترتيب يف قصة معاذ وألن النيب : " قال ابن عادل 

        .)٣(" أخر االجتهاد عن الكتاب والسنة و
  :واعترض على االستدالل 

 عدم التسليم بصحة احلديث فقد ضعفه كثري من أئمة احلديث -أ 
، وابن حزم ، وابن اجلوزي  ، )٤(واجلوزقاين ، والترمذي ، كالبخاري 

                                         
   .٣/٢٠٥التقريب واإلرشاد   ) ١(
   .٣٨٨ - ٢/٣٨٦املعامل مع شرحه   ) ٢(

   .٩/١٥٢       وينظر قريباً منه يف التفسري الكبري له 
   .٦/٤٤٥اللباب يف علوم الكتاب   ) ٣(
له كتاب ، اجلوزقاين هو احلسني بن إبراهيم بن حسني بن جعفر اهلمذاين حافظ عامل    ) ٤(

  .وفاته سنة ثالث وأربعني ومخسمائة ، األباطيل واملناكري 
   .٩٦طبقات احلفاظ للسيوطي ص ، ٤/١٣٥شذرات الذهب /        ينظر 
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٤٩  
   .)١(واأللباين 
إذا اقتضى عدم  - )٢(على فرض صحته  -   أن حديث معاذ-ب

فيقتضي أنه ال ،  - كما فهمتم منه -جواز ختصيص الكتاب والسنة بالقياس 
   .  أيضاًجيوز ختصيص الكتاب بالسنة املتواترة

   . )٣(وال شك يف فساد ذلك : يقول الرازي 
 كون احلكم مذكوراً يف الكتاب مبين على كونه مراداً بالعموم -جـ

عموم باخلرب املتواتر وخرب ترك ال  جاز ملعاذ وللشك فيه، وهو مشكوك فيه 
   .)٤(الواحد
أن ما خيرجه القياس من اللفظ العام ليس يف كتاب اهللا وال يف السنة  -د

كما أن ما خترجه السنة من عموم الكتاب ليس من كتاب ، إلخراجه بالقياس 

                                         
 ، ١/١٠٦يل واملناكري األباط ، ٣/٦٠٨سنن الترمذي  ، ٢/٢٧٧التاريخ الكبري / ينظر   ) ١(

سلسلة  ، ٧/١٠٦٩اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  ، ٢/٢٧٣العلل املتناهية 
   . ٢/٢٧٣األحاديث الضعيفة واملوضوعة 

وابن تيمية ، وأبو بكر العريب ، اخلطيب البغدادي : وقد صحح حديث معاذ أئمة منهم   ) ٢(
  .وابن باز ،  والشوكاين، وابن كثري ، والذهيب ، وابن القيم ، 

عارضة األحوذي  ، ١/٤٩٧أحكام القرآن البن العريب  ، ١/٤٧٢الفقيه واملتفقه /        ينظر 
إعالم املوقعني  ، ١٣/٣٦٤جمموع فتاوى ابن تيمية  ، ٦/٧٢بشرح صحيح الترمذي 

 ، ٣/٢٢٧فتح القدير  ، ١/٧تفسري ابن كثري  ، ١٨/٤٧٢سري أعالم النبالء  ، ٢/٣٤٤
   . ٦/١٩٤ى ومقاالت ابن باز جمموع فتاو

   . ٣/١٠٢احملصول   ) ٣(
   .٤/٤١٣ ، اإلحكام يف أصول األحكام ١/٣٨٦       وانظر شرح اللمع 

   .٢/٧٣٨ ، روضة الناظر ٣/٣٤٤املستصفى  ، ٢٠٦/ ٣التقريب واإلرشاد   ) ٤(
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٥٠  
    .)١(اهللا 

كما ، والذي يوضح هذا أنه رتب القياس على السنة " : قال أبو الوفاء 
مث إن السنة اخلاصة ال تؤخر عموم كتاب اهللا بل ، لسنة على كتاب اهللا رتب ا

   .)٢(" فكذلك ال يلزم تقدمي عموم السنة على خصوص القياس ، تقدم عليه 
وهو إثبات   االستدالل على املسألة إمنا هو بعموم حديث معاذ -ه

   . )٣(" وهو مدرك ضعيف " : قال الطويف . لتقدمي العام بالعام 
 مع التسليم بداللة احلديث على منع ختصيص الكتاب والسنة بالقياس -و

فهو حممول على ما إذا كان القياس مساوياً للسنة يف العموم واخلصوص ، أما 
 ألن تقدمي األقوال ؛إذا كان القياس أخص كان الظن احلاصل منه أغلب فيقدم 

   . )٤( أو القياسني إذا تقابال كالعمومنيمتعني 
 إذا كنا وأنتم نتفق على أن املأخوذ على معاذ" :  الباقالين هالقما  -ز
 وكل عامل العمل حبكم العقل مل جيز الزوال عن حكم العقل بالقياس 

وال جيوز االنتقال عنه ،  براءة الذمة بالعقلألنه معلوم ؛ واخلرب ونص القرآن 
   . )٥(" وال جواب عن ذلك رب بالقياس واخل

على سبيل اإللزام هلم خصوصاً ملن يقول بتقدمي ويظهر أن هذا الرد 

                                         
 ، ١٤٠و١٣٩التبصرة ص ، ١/٣٨٦شرح اللمع  ، ١/٢٧٣إحكام الفصول / ينظر    ) ١(

   .٣/٣٨٨واضح يف أصول الفقه ال
   .٣/٣٨٩الواضح يف أصول الفقه   ) ٢(
   .٢/٥٧٤  شرح خمتصر الروضة ) ٣(
   .٢/٥٧٤ شرح خمتصر الروضة  ) ٤(
   .٣/٢٠٦التقريب واإلرشاد   ) ٥(
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٥١  
  . العقل على النقل 

ألن الترتيـب املـذكور يف      ؛   ال حجة يف احلديث على املسألة        -حـ
؛ فإن من السنة ما يقدم علـى        احلديث ترتيب أدب وليس بواجب يف األدلة        

 وكذا يقضى بالسنة  علـى     ، القرآن باالتفاق وهي السنة املتواترة على العموم        
كـذا قـرر   ... جممل القرآن ، وكذا جيوز يف األقيسة ما يقدم على العمـوم    

   .  )١(االعتراض ابن برهان 
،  ليس يف احلديث ما مينع اجلمع بني القياس والعام عند التعارض -ط

ن قائلون وحن، بل غاية ما فيه عدم إبطال السنة بالقياس ، والتخصيص منه 
  .)٢(به

  فإن ، ا أتاكم عين فاعرضوه على كتاب اهللا م"  حديث
   .)٣(" وإن خالف فلم أقله ، وافق كتاب اهللا فأنا قلته 

وال شك أن احلديث : "  كما يقول الرازي وجه الداللة من احلديث
فالقياس ، فإذا كان احلديث الذي ال يوافقه الكتاب مردوداً ، ى من القياس وأق

   .)٤(" أوىل به 

                                         
   .١/٢٦٨الوصول إىل األصول   ) ١(
   .١/٣٢٤تيسري التحرير   ) ٢(
  ) .١٤٢٩ح (٢/٩٤جم الكبري  رواه الطرباين يف املع  من حديث ثوبان ) ٣(

 ١٢/٣١٦       ومن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما رواه الطرباين يف املعجم الكبري 
  ) .١٣٢٢٤ح(

    .   ١/٤٣ أخرجه العقيلي يف الضعفاء الكبري        ومن حديث أيب هريرة 
   .٩/١٥٢التفسري الكبري    ) ٤(
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٥٢  
  :وأجيب 

   .دِرحلديث موضوع مل ي أن ا-أ
   .)١(" الزنادقة واخلوارج وضعوه : " قال عبدالرمحن بن مهدي 

 إسناد ليس ذا اللفظ من النيب : " وقال العقيلي يف الضعفاء 
   .)٢("يصح

  .)٣("أطبق احملدثون على وضع احلديث: " اين يف ترتيه الشريعة توقال الك
كتاب لضعف احلديث مل ا عرض السنة على الن ملا مل يصح عند-ب

  .يصح قياسكم عرض القياس على الكتاب قياساً على السنة 
فإن عرض القياس ،  على فرض التسليم بصحة احلديث وقياس عليه -ج

  .صه به يعلى الكتاب ال يلزم منه عدم ختص
 يلزم على استداللكم عدم صحة ختصيص الكتاب بالسنة ؛ ألا -د

  .تعرض عليه 
فهو ،  عرض القياس على الكتاب قياساً على السنة  إذا سلمنا صحة-ه

وهو أسوأ من ختصيص السنة بالقياس ، تطبيق عملي لتخصيص القياس بالسنة 
  .الذي تنفونه 

وقولنا جيعل ، ووجه ذلك أنكم جعلكم القياس أصالً والسنة تبعاً 
       .الكتاب والسنة أصالً والقياس تبعاً 

  رضوان اهللا عليهم على أن القياس إمنا  إمجاع الصحابة 
                                         

   .٢/١١٩١جامع بيان العلم وفضله    ) ١(
   .١/٤٣الضعفاء الكبري    ) ٢(
   .١/٢٦٤ترتيه الشريعة املرفوعة    ) ٣(
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٥٣  
والعموم حجة فال حيتج ، يصار إليه عند فقد احلجة من الكتاب والسنة 

كانوا يتبادرون إىل العمل بالعمومات وال فالصحابة   ،)١(بالقياس مع وجوده 
   .)٢(بل ينكرون على املعترض على العموم بالقياس ، يعرجون على األقيسة 

  :وأجيب 
استداللكم أم ال يصريون إىل القياس إال عند عدم الدليل من  ظاهر -أ

التخصيص بالقياس يف إذ هي ؛  ولكن هذا غري مسألتنا ،الكتاب والسنة حق 
  .ال باالستدالل به مع وجود الكتاب والسنة 

بل إن الصحابة قدموا املعاين ، على إطالقه  عدم التسليم مبا قلتم -ب
   . )٣(وخصصوا ا العموم 

وإعطاء األم ثلث ما  )٤( بالعولعموم آية املواريث تخصيصهم ك
   .)١()٥(يبقى

                                         
   .٢/٥٩٢لباب احملصول  ، ٣/٣٤٢املستصفى / انظر   ) ١(
   .٢٠١شرح الورقات البن الفركاح ص  ) ٢(
   .٢/٥٩لباب احملصول   ) ٣(
 القول بالعول هو إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم مل خيالف فيه إال ابن عباس رضي اهللا  ) ٤(

  .عنهما مث حتقق اإلمجاع من بعده 
السنن الكربى للبيهقي  ، ٤/٢٠٢سنن الدارمي /        ينظر يف الرواية عنهم ونقل إمجاعهم 

   .١٣/٥٧الذخرية للقرايف  ، ١٠/٣٣٠احمللى  ، ٤/٣٧٨املستدرك للحاكم  ، ٦/٤١٣
بداهللا بن إعطاء األم ثلث ما بقي روي عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وع  ) ٥(

  .مسعود رضي اهللا عنهم 
  " .وهو قول الصحابة وعامة الفقهاء : "        وقال القرايف يف الذخرية 

   .١٣/٥٦الذخرية  ، ١٠/٢٥٢املصنف لعبدالرزاق  ، ٤/١٩٢١سنن الدارمي /        ينظر 
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٥٤  

    ألن العام يوجب العلم ؛ العموم أقوى من القياس
   .)٢(فال يصح خمصصاً ، والقياس الشرعي فيه احتمال فهو ظين ، القطعي 

 أن القرآن مقطوع يف متنه ؛ ألنه ثبت: " وقريب منه قول الرازي 
واملقطوع ، بل هو مظنون من مجيع اجلهات ، كذلك ليس والقياس ، بالتواتر 

   .)٣(" راجح على املظنون 
  : وأجيب 

 الظن واالجتهاد إال أن الدليل على  أن القياس وإن كان طريقه-أ
   .)٤(فصار كالعموم يف هذا الباب ، وجوب العمل به مقطوع بصحته 

منه يف ل القياس اخلاص أقوى ب،  عدم التسليم أن العموم أقوى -ب
   .)٥(تناول احلكم 

                                         = 
لتمهيد ا/ينظر جمموعة من األمثلة لتخصيص الصحابة رضي اهللا عنهم العموم بالقياس يف   ) ١(

    .٢/٥٩٢لباب احملصول  ، ٢/١٢٢يف أصول الفقه 
 ، ١/٣٨٦قواطع األدلة  ، ١/٥٩٣كشف األسرار للبخارى  ، ٣٢١ميزان األصول ص  ) ٢(

 ، ٣/٩٩احملصول  ، ١٤١التبصرة ص ، ٢/٥٦٨العدة  ، ٢/١٢٦التمهيد أليب اخلطاب 
شرح  ، ٢/٢٥٥التقرير للبابريت  ، ١/١٤٦٤اية الوصول  ، ١/٣٨٨شرح اللمع 

 ٣/٣٩٠الواضح يف أصول الفقه  ، ١٦٥األجنم الزاهرات ص  ، ١/٤٥٥املغين للقاءآين 
فتح  ، ٢٠١شرح الورقات البن الفركاح ص ، ٢/٤٩٦اية الوصول البن الساعايت ، 

   .١٠٧الغفار ص
   .٦/٤٤٥اللباب يف علوم الكتاب  ، ٩/١٥٢التفسري الكبري    ) ٣(
   .٢/١٢٣التمهيد أليب اخلطاب  ، ٢/٥٦٤ة العد ، ١٤١التبصرة ص  ) ٤(
   .١٤١التبصرة ص  ) ٥(
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٥٥  
ن يف وجوب العمل به بل هو و عدم التسليم أن القياس مظن-جـ
 وذلك ألن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعوا على وجوب العمل ؛مقطوع به 

   .)١(به 
فأما يف ، إمنا هو بأصل وروده " العام يفيد العلم " :  أن قولكم -د 

بل هو جمرد ظاهر يف استيعاب أفراده مع احتمال ، لم ذلك حمتمالته فال نس
   .)٣(إذ هو مبين على عدم املخصص وهو ظين ؛  )٢(خالفه 

يبطل قولكم خبرب الواحد فهو مظنون مث خيص به عموم القرآن  -هـ
   .وهو مقطوع به 

والقياس مظنون ويترك ، كما يبطل باستصحاب احلال فهو مقطوع ا 
   .)٤( االستصحاب للقياس

     على تقدير أن العام والقياس ظنيان ،
فالظنون املستفادة من النصوص أقوى وأكثر من الظنون املستفادة من املعاين 

  .)٥( املستنبطة
  :وأجيب 

   عدم التسليم بأن الظنون املستفادة من النصوص أقوى من الظنون -أ

                                         
   .١/٣٨٨شرح اللمع   ) ١(
   .١/٣٨٩شرح اللمع  ، ١/٣٨٩قواطع األدلة   ) ٢(
   .٣/٣٩٠الواضح يف أصول الفقه  ، ١/١٤٦٤اية الوصول   ) ٣(
   .٢/١٢٦التمهيد أليب اخلطاب  ، ١٤١التبصرة ص ، ١/٣٨٩شرح اللمع   ) ٤(
   .٢/٥٧٣شرح خمتصر الروضة  ، ٢/٧٣٥ الناظر روضة  ) ٥(
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٥٦  
   .)٢(إمنا ذلك يف اخلاص مع القياس و ، )١(املستفادة من القياس على اإلطالق 

    .)٣( أن التفاوت يف الظنون غري مانع من التخصيص -ب
 ٤(مل جيز النسخ بالقياس فلم جيز التخصيص به(.  

والتخصيص ختصيص . أن النسخ ختصيص يف األزمان : ووجه القياس 
   .)٥(يف األعيان فاستويا يف أصل التخصيص 

  :عنه وأجيب 
، النسخ رفع حكم ثابت فامتنع بالقياس لضعفه ف: بيان الفرق املؤثر  -أ

 )٦(والقياس جيوز أن يدل على ذلك، م وأما التخصيص فمعرفة ما مل يرد بالعمو
   .)٧(والنسخ إبطال وإمهال ، فالتخصيص استعمال وبيان ، 

 أنه يلزم من قولكم أنه ال جيوز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد -ب
   .)٨(كونه ال ينسخ به ل ؛

                                         
   .٢/٧٣٨روضة الناظر   ) ١(
   .٢/٥٧٣شرح خمتصر الروضة   ) ٢(
   .١/٣٢٤تيسري التحرير   ) ٣(
العدة  ، ٢/١٢٦التمهيد أليب اخلطاب  ، ١/٣٨٩شرح اللمع  ، ١/٣٨٦قواطع األدلة   ) ٤(

اية الوصول  ، ٢٨٥ختريج الفروع على األصول ص ، ١٤٠التبصرة ص ، ٢/٥٦٨
  ٣/٣٨٩الواضح يف أصول الفقه  ، ١/٢٦٩الوصول إىل األصول  ، ١/١٤٦٨

   .١/٢٦٩الوصول إىل األصول   ) ٥(
   .١/٣٨٩قواطع األدلة   ) ٦(
 ٢/١٢٦التمهيد أليب اخلطاب  ، ١/٢٦٩الوصول إىل األصول  ، ١/٣٨٦شرح اللمع   ) ٧(

   .٣/٣٨٩فقه الواضح يف أصول ال ، ٢٨٥ختريج الفروع على األصول ص، 
التمهيد أليب اخلطاب  ، ٢/٥٦٨العدة  ، ١/٣٨٩شرح اللمع  ، ١/٣٨٩قواطع األدلة   ) ٨(

    .٣/٣٨٩الواضح يف أصول الفقه  ، ٢/١٢٦
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٥٧  
 على املنع منه الدليل واإلمجاع أن النسخ بالقياس إمنا امتنع النعقاد -جـ

   . )١(وإال فال مانع من جهة العقل ، 
  كل ما هو شرط يف ف، القياس فرع النصوص

فلو قدم القياس على النص لزم ، النصوص فهو شرط يف القياس من غري عكس 
   .)٢(ع على األصول ودمي الفرتق

  :وأجيب عنه 
كما ، القياس اجللي والواضح  بتخصيص العام ب بأن هذا ينتقض-أ
   .)٣( بالتخصيص بالقياس اخلفي يعد أن خص بغريه ينتقض

 أن ختصيص األصل بالفرع ليس إعراضاً عن األصل وإمنا هو -ب
 النص فهو فرع نص آخر ال فرع،  )٤(إعراض عن املخصوص ال أصله 

   .)٥(املخصوص به 
                                         

   .١/٢٦٩الوصول إىل األصول   ) ١(
التبصرة  ، ٢/٥٦٨العدة  ، ٣٨٧و١/٣٨٦شرح اللمع  ، ٣/٢٠٢التقريب واإلرشاد   ) ٢(

شرح تنقيح الفصول  ، ١/٢٧٢ إحكام الفصول  ،٣/٣٤١املستصفى  ، ١٤٠ص
التمهيد أليب اخلطاب  ، ٣/٩٩احملصول  ، ٢٥٥و ٣/٢٥٤رفع النقاب  ، ٢٠٤ص
شرح املنهاج لألصفهاين  ، ١/١٤٦٥اية الوصول  ، ١/٥٣١اية السول  ، ٢/١٢٩
   . ٢/٧٣٥روضة الناظر  ، ٣/٣٨٩الواضح يف أصول الفقه  ، ١/٤١٧

   .١/٢٧٢إحكام الفصول   ) ٣(
اية السول  ، ١٤٠التبصرة ص  ، ١/٣٨٧شرح اللمع   ،  ٣/٢٠٣التقريب واإلرشاد   ) ٤(

   .٢/١٢٩التمهيد أليب اخلطاب  ، ١/٥٣٢
 ، ٢/٥٦٨العدة  ، ١/١٤٦٥اية الوصول  ، ٣/١٠١احملصول  ، ٣/٣٤١املستصفى   ) ٥(

ظر روضة النا ، ١/٤١٧شرح املنهاج لألصفهاين  ، ٢٠٤شرح تنقيح الفصول ص
   .٢/٥٧٣شرح خمتصر الروضة  ، ٣/٣٨٩الواضح يف أصول الفقه  ، ٢/٧٣٨
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٥٨  
 القول بأن القياس فرع للنص ليس معناه أن القياس فرع لكل -جـ

   .)١(فرع لبعض ذلك هو وإمنا ،  يف الكتاب والسنة  وعموٍمنٍص
 ألا به ؛ للكتاب يبطل استداللكم بالسنة مع الكتاب فإا فرع -د
    .)٢(ومع ذلك ختصيص القرآن بالسنة جائز ، ثبتت 

   . )٣(ل بتخصيص عموم القرآن خبرب الواحد كما يبط
  أن األدلة الدالة على إثبات القياس إما نصوص

  كقوله تعاىل 
   

 )٤( وكحديث معاذ )وهو إمنا أو إمجاع ، ومها عمومان يف غاية البعد )٥ 
  جداً كقوله تعاىل ميكن إثباته بعمومات بعيدة 

  
  )وعلى هذا ال ميكن إثبات )٦ 

وإذا ثبت حجية القياس ذا فإن احلكم  ، )٧(القياس إال بعمومات ضعيفة 
 ، ت عشر كإثبات احلكم يف حمل الوفاقاملثبت بالقياس يتوقف على مقدما

واحلكم املثبت يف ، م يل ذلك احلكوصحة تعل، وإمكان تعليل أحكام اهللا 

                                         
   .٣/٢٥٥رفع النقاب  ، ٣/٢٠٣التقريب واإلرشاد   ) ١(
   .١/٣٨٨شرح اللمع   ) ٢(
   .٢/٧٣٨روضة الناظر  ، ٣/٣٤٢املستصفى   ) ٣(
  . من سورة احلشر ٢من آية   ) ٤(
  .تقدم خترجيه   ) ٥(
  .اء  من سورة النس١١٥من آية   ) ٦(
   .٣٩١ و٢/٣٩٠املعامل مع شرحه   ) ٧(
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٥٩  
  .هي بيان أن ذلك العموم متناول له فيه مقدمة واحدة والعموم يكفي
والعموم له مقدمة ، كان القياس مقدماته كثرية وكلها مشكلة فإذا 

   .)١(واحدة كان احلكم املثبت بالعموم أقوى 
هو ولو قدم القياس على النص لزم تقدمي ما هو أكثر مقدمات على ما 

رجوح وتقدمي امل، فإن األقل أرجح مما هو أكثر مقدمات ، أقل وهو باطل 
   .)٢(على الراجح حمال 

  :واجلواب عن ذلك 
، فإن العمل به عمل بالظن ،  ال مستند للعمل بالعموم إال اإلمجاع -أ
فإذا كان اإلمجاع إمنا ، ناده إىل اإلمجاع القاطع ملا وجب العمل به تسافلوال 

   .)٣(ولزم أال يكون العموم حجة ، دوراً ذلك عمومات كان عمل به لل
، املخصوص بالقياس النص  أن النص الذي هو أصل القياس غري -ب

   .)٤(فلم يتقدم على األصل 
وهو ليس  ،  يسلم قولكم لو كان املراد إبطال أحدمها بالكلية -جـ

   .)٥( -  العام والقياس-بل التخصيص بالقياس إعمال هلما مجيعا ، كذلك 
 يلزم على قولكم عدم جواز ختصيص األقوى باألضعف مطلقاً فال -د

                                         
   .٣٩٢ و٢/٣٩١املعامل مع شرحه   ) ١(
نفائس األصول  ، ١/٤١٧شرح املنهاج لألصفهاين  ، ٢٠٤شرح تنقيح الفصول ص   ) ٢(

 ١/١٤٦٥اية الوصول  ، ١/٥٣١اية السول  ، ٣/٣٥٩رفع احلاجب  ، ٢/١٥١٥
   .٣٨٣ و٢/٣٨٢املعامل مع شرحه  ، ١٤٦٧ -

   .٢/٤٢٨شرح املعامل   ) ٣(
   .٢٠٤شرح تنقيح الفصول ص   ) ٤(
   .١/١٤٦٨اية الوصول  ، ٣/٣٥٩رفع احلاجب   ) ٥(
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٦٠  
   .)١(وال جيوز ختصيص املنطوق باملفهوم ، جيوز ختصيص الكتاب بالسنة 

أكثر من مقدمات د ختصيصه قد تكون ا أن مقدمات العام الذي ير-ه
 النيب وذلك بأن يكون العام املخصوص كثري الوسائط اليت بيننا وبني، القياس 
  ، ويكون العام الذي هو أصل القياس ، كثري االحتماالت املخلة بالفهم أو

   .)٢( قليل االحتماالت قريباً من النيب 
 أن مقدمات القياس وإن كانت كثرية فقد تكون أقوى من مقدمات -و

معادلة للمقدمات  -بسبب كيفياا  -العام القليلة حبيث تصري مع كثرا 
   .)٣( للعام أو راجحة عليها القليلة اليت

وأن الظن ،   العام مع التسليم أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات-ز
   .)٤(  بل جيب التخصيص إعماالً للدليلني ال ميتنعمع ذلك يضعف لكن مع هذا

     الدليل على حجية القياس هو اإلمجاع ،
   .)٥(الفة العموم ومل ينعقد إمجاع على جواز القياس عند خم

  :وأجيب 
بل قد يكون نصاً ؛ ، أنا ال نسلم أن دليل كل قياس هو اإلمجاع  -أ
نص على عليته يف األصل أن الوصف املوجود يف الفرع واألصل الذي ذلك 

                                         
   .١/١٤٦٨اية الوصول  ، ٢/٣٤٥بيان املختصر  ، ٣/٣٥٩رفع احلاجب   ) ١(
شرح  ، ١/٤١٨شرح املنهاج لألصفهاين  ، ١/٥٣١اية السول  ، ٣/١٠١احملصول   ) ٢(

   .٤٢٩و ٢/٤٢٨املعامل 
   .١/١٤٦٧اية الوصول   ) ٣(
   .١/٤١٨شرح املنهاج لألصفهاين  ، ١/٥٣٢اية السول   ) ٤(
   .٢/٣٤٦خمتصر ابن احلاجب مع شرحه البيان   ) ٥(
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٦١  
كمي على الواحد حكمي ح : "  إىل النص لقوله يرجعان وحمل التخصيص

 - الذي هو القياس -اص وما سوامها إن ترجح اخل ، )١( "على اجلماعة 
   .)٢( ألن رجحان الظن هو املعترب ؛وجب اعتباره 

   .)٣( عدم التسليم أن دليل كل قياس هو اإلمجاع بل قد يكون نصاً -ب
     القياس مستنبط من قول اهللا تعاىل ومن

ع على  الفرركِّّّّّّّعيفكيف جيوز أن ،  ومن كثري من العمومات قول الرسول 
    .)٤(أصله بالتخصيص 

                                         
العجلوين يف : كما قال ذلك ، احلديث ذا اللفظ الذي يورده األصوليون ال أصل له   ) ١(

   .١٩٣ احلسنة صوالسخاوي يف املقاصد ، ٤٣٧ و١/٤٣٦كشف اخلفاء 
وسألت عنه شيخنا ، مل أر ذا قط سنداً  : " ٢٨٦       قال ابن كثري يف حتفة الطالب ص 

  " .احلافظ مجال الدين أبا احلجاج وشيخنا أبا عبد اهللا الذهيب مراراً فلم يعرفاه بالكلية 
رواه ، بت ال يعرف ذا اللفظ ولكن معناه ثا : " ١٥٧      وقال الزركشي يف املعترب ص 

  ... " . الترمذي والنسائي من حديث مالك عن حممد بن املنكدر عن أميمة بنت رقيقة 
إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة أو مثل قويل المرأة "       وحديث أميمة لفظه 

  " .واحدة 
  ) .٢٧٠٠٦ح (٤٤/٥٥٦       أخرجه أمحد يف املسند 

وقال حديث حسن ) ١٥٩٧ح (٧/١٤٨ باب بيعة النساء –  كتاب السري–       والترمذي 
  .صحيح 

  ) ٤٧١٩ح (٧/١٤٨ باب بيعة النساء – كتاب البيعة –       والنسائي 
  ) .  ٢ح (٢/٩٨٢ باب ما جاء يف البيعة – كتاب البيعة –       ومالك يف املوطأ 

   .٣٤٨ و٢/٣٤٧بيان املختصر   ) ٢(
   .٢/٣٤٧بيان املختصر   ) ٣(
   .١/٢٦٨وصول إىل األصول ال  ) ٤(
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٦٢  
  :وجياب عنه 

ص العموم بقياس مستنبط من أصل ألنا ال خن؛  ليس فيما قلتم حجة -أ
   .)١(  حينئذ الفرع على أصله بالتخصيصعكرفما ،  آخر 

  القرآن كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني
القياس يفرق عقل اإلنسان و، يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد 

   .)٢(وكل من له عقل سليم علم أن األقوى باملتابعة وأحرى ، الضعيف 
 بأن هذا يصح لو مل يرد الكتاب والسنة بإعمال :وميكن أن جياب عنه 

   . فلم يكن عقالً جمرداً ، أما وقد أمرا به فهو تنفيذ ألمرمها ، القياس 
    معناعند احلاجة فإذا كان قياس يعمل أن ال 

   .)٣(فال حاجة للقياس ، لفظ عام يشمله 
  :واجلواب 

فإذا ،  أننا هنا نعمل بالقياس يف بيان املراد بالعموم ال فيما مشله لفظه -أ
، عارض العام لفظ آخر يتناول احلكم خبصوصه علمنا أنه مل يرد به الشمول 

   .)٤(فكذلك هنا 
قدم فوالعموم يتناوله عموماً ، صرحياً  أن القياس يتناول احلكم -ب

   . )٥(املخصص الصريح على العموم كما قدم اللفظ اخلاص على العام 
                                         

   .٢٦٩ و ١/٢٦٨الوصول إىل األصول   ) ١(
     .٩/١٥٢  التفسري الكبري ) ٢(
   .٢/١٢٧التمهيد أليب اخلطاب   ) ٣(
   .٢/١٢٧التمهيد أليب اخلطاب   ) ٤(
   .٢/١٢٧التمهيد أليب اخلطاب   ) ٥(
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٦٣  
  .ليالً للقول األول دويصح هذا اجلواب 

  فلم جيز ختصيص العموم ، القياس خمتلف فيه
  .)١(به كاخلرب املرسل 

  . )٢(وخص أبو اخلطاب الدليل بقياس الشبه 
  : وأجيب 

 إال أنا وإياهم أمجعنا على وجوب  وإن وقع اخلالف يف حجية القياس-أ
  .فلم يصح إبطال القول ذا الدليل ،  )٣(العمل به 
ومع ذلك جوزنا ختصيص ،  أن خرب الواحد خمتلف فيه يف اجلملة -ب

                                         
   .١/٣٨٨شرح اللمع   ) ١(

   .قال رسول اهللا : عي أن يقول التاب:        واملرسل عند احملدثني 
  .ما سقط من إسناده راٍو أو أكثر من أي موضع كان :        وعند األصوليني 

التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي  ، ١٩٢االقتراح البن دقيق العيد ص/        ينظر 
الردود  ، ٢/١٩شرح التلويح على التوضيح  ، ١/١٩٥تدريب الراوي  ، ١/١٤٤

   .٢/٢٢٨شرح خمتصر الروضة  ، ٤/٣٩٢البحر احمليط ،  ١/٧٤٦والنقود 
   .٢/١٢٩التمهيد أليب اخلطاب   ) ٢(

ما أخذ حكم فرعه من شبه : فقال بعضهم ،        وقياس الشبه اختلف األصوليون يف حده 
  . أصله 

هو الوصف الذي اعتربه الشارع يف بعض األحكام ووجد مثله يف :        وبعضهم عرفه بأنه 
  . خر حمل آ

ما مجع فيه بني األصل والفرع مبا يوهم اشتماله على العلة من غري :        وجعله بعضهم 
  .وهناك أقوال أخر ، مناسبة 

 ، ٧٠٦مفتاح الوصول ص ، ٤/١١٥حتفة املسؤول  ، ٤/٥٣تيسري التحرير /        ينظر 
   . ٣٤اإليضاح لقوانني االصطالح ص ، ٤/١٨٧شرح الكوكب املنري 

   .١/٣٨٨رح اللمع ش  ) ٣(
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٦٤  
   .)١(العموم به 
 أبو كذا أجاب،  أن اخلرب املرسل ليس حبجة عندنا وال عندهم -جـ

   .)٢(إسحاق الشريازي 
ال نسلم " : بينما أجاب أبو اخلطاب باعتبار أن املرسل حجة بقوله 

   .  " العموم- يعىن املرسل - به خصي: األصل ونقول 
طاب بين الفرق بينه وبني أبا اخلوعلى القول بعدم حجية املرسل فإن 

، شبة حجة يف الشرع حنن إمنا نتكلم مع من جعل قياس ال" قياس الشبة بقوله 
   .)٣(" فإنه يلزمه التخصيص به 

 طراد األصولإ أن القياس إمنا يصح إذا جرى على 
والتخصيص هنا ينافيه فيجب أال يصح القياس مع ، والعموم من مجلتها ، 

 ألنه مل ؛كما ال جيوز القياس مع وجود اإلمجاع على ضده ، منافاته لألصول 
   .)٤(صول فكذلك ها هنا جيز على األ

  :وأجيب 
بعدم التسليم أن ما خصصه القياس كان مراداً بالعموم حىت يكون معارضاً 

  . )٥(بل يتبين بالقياس أنه مل يكن مراداً وال داخالً حتته ، له ومضاداً له 
 احلكم فيما مل القياس يطلب به علة 

                                         
   .١/٣٨٨شرح اللمع   ) ١(
   .١/٣٨٨شرح اللمع   ) ٢(
   .٢/١٣٠التمهيد أليب اخلطاب   ) ٣(
   .٣/٣٩٠الواضح يف أصول الفقه  ، ٢/١٣٠التمهيد أليب اخلطاب  ، ٢/٥٦٨العدة   ) ٤(
   .٣/٣٩٠الواضح يف أصول الفقه  ، ٢/١٣٠التمهيد أليب اخلطاب  ، ٢/٥٦٨العدة   ) ٥(
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٦٥  
وما دخل حتت العام مما ، ه ال حيتاج إىل القياس وما نطق حبكم، يرد نطق به 

فالقياس إذا عارضه مبثابة معارضته للنص على ، خيرجه القياس منطوق حبكمه 
   .)١(فلم جيز ختصيص العموم به ، العني الواحدة 

والقياس يستعمل مع ، العموم نص " :  ل ابن السمعاينوقريب منه قو
   .)٢(عدم النص 

  :وأجيب عن الدليل 
 عدم التسليم بأن كل ما دخل حتت العموم منطوق به كالنطق بالعني -أ

بل هو أمر مظنون فإن العام إذا أريد به اخلاص كان نطقاً ،  )٣(الواحدة 
   .)٤(بذلك القدر وليس نطقاً مبا ليس مبراد 

، يدلك على ذلك أنه جيوز ختصيص العموم بدليل العقل " : قال الباجي 
   .)٥(" ق بالعني الواحدة وال جيوز ذلك يف النط

 أن قولكم يبطل بالقياس اجللي كما يبطل أيضاً بتخصيص العموم -ب
   .)٦(املخصوص بالقياس اخلفي 

املتواتر ما وصفتم منع ختصيص العام بالعقل و ال جيب ألجل -جـ

                                         
احملصول  ، ٣/٣٤٢املستصفى  ، ١/٢٧٢إحكام الفصول  ، ٣/٢٠٤قريب واإلرشاد الت  ) ١(

   .٢/٧٣٥روضة الناظر  ، ١/١٤٦٥اية الوصول  ، ٣/١٠٠
   .١/٣٨٦قواطع األدلة   ) ٢(
   .٣/٣٤٢املستصفى  ، ٣/٢٠٤التقريب واإلرشاد   ) ٣(
   .٢/٧٣٩روضة الناظر   ) ٤(
   .١/٢٧٢إحكام الفصول   ) ٥(
   .١/٢٧٢صول إحكام الف  ) ٦(
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٦٦  
   .)١(ض واألدلة ال تتناق،  ألن حكمه قد ثبت بلفظ العموم ؛وأخبار اآلحاد 

إمنا إذا مل خيص بالقياس أما إذا خص " العموم نص  ":  أن قولكم -د
   .)٢(فليس بنص 
إما إذا ،  يصح قولكم لو كان القياس رافعاً جلميع مقتضى النص -هـ

   .)٣( القياس فال نسلم أن النص حينئذ يرد، كان رافعاً لبعض مقتضاه 
  العموم أعلى رتبة يف احلجة من القياس

والعموم ال جيوز وجوده عارياً من ، قد مينع القياس يف كثري من األصول ف، 
   .)٤(التخصيص ترك األقوى باألضعف فيكون ، إجياب حكم 

  :وجياب عنه 
وأما يف  ، صحيحمواضع فيها نص يعارضه يف  أن امتناع القياس -أ

   .)٥( وجيوز ختصيصه فال  - أي النص- مواضع فيه عمومه
  .يصح منكم لو ترك العموم للقياس بالكلية  أن هذا القول -ب

جيوز أن خيص به العموم وإن ،  أن هذا القول يبطل خبرب الواحد -جـ
   .)٦(كان القرآن أعلى رتبة 

                                         
   .٣/٣٤٣املستصفى  ، ٣/٢٠٥التقريب واإلرشاد   ) ١(
   .١/٣٨٩قواطع األدلة   ) ٢(
   .١/١٤٦٥اية الوصول  ، ٣/١٠٢احملصول   ) ٣(
   .٢/٥٦٧العدة   ) ٤(
   .٢/٥٦٧العدة   ) ٥(
   .٢/٥٦٧العدة   ) ٦(
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٦٧  
   . )١(ألا أضعف ؛ صص السنة الكتاب خت كما يلزم منه أنه ال -د

  أن العام يف داللته على حمل التعارض
  .إما أن يكون راجحاً على القياس أو مساوياً أو مرجوحاً ، و ال خيل

وإن كان الثاين وجب ، فإن كان األول وجب العمل به وامتنع ختصيصه 
وإن كان الثالث ، إذ ليس العمل بأحدمها أوىل من العمل باآلخر ؛ التوقف 

  .وجب ختصيصه 
وقوع  من الثالثة أغلب على الظن من احتمالنيوقوع وال شك يف أن 

   .)٢(فيكون عدم ختصيصه به أغلب على الظن ، احتمال واحد منها 
  :وجياب عنه 
ما ذكرمت يأما ، م يف االحتماالت املتساوية يف املصلحة أو املفسدة لَّس
  .إذ قد يكون أحد االحتماالت أقرب إىل مقاصد الشرع ؛ املتفاوتة فال يسلم 

 على احتمال اإللغاء وال شك أن احتمال التخصيص راجح يف املصلحة
   .)٣(وعلى احتمال الترك للدليلني 

     ما قدم عليه القياس اجللي مل جيز
   .)٤(ختصيص العموم به كاستصحاب احلال 

  :وأجيب 
                                         

   .٢/٤٩٦اية الوصول البن الساعايت   ) ١(
   .١/٣٤٥التقرير والتحبري  ، ١٤٦٤ و ١/١٤٦٣اية الوصول   ) ٢(
   .١/١٤٦٤اية الوصول   ) ٣(
الواضح يف  ، ٢/١٢٩التمهيد أليب اخلطاب  ، ١٤٠التبصرة ص  ، ١/٣٨٨شرح اللمع   ) ٤(

   .٣/٩٨٢أصول الفقه البن مفلح  ، ٣/٣٨٩أصول الفقه 
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٦٨  
فإن استصحاب احلال إمنا :  )١( بالفرق بني القياس واالستصحاب -أ

فلم جيز ، منا هو دليل لعدم غريه وإ ، نفسهوليس بدليل يف ، صار لعدم الشرع 
 فإن القياس خبالف مسألتنا ؛،  استعماله مع وجود ما شرط عدمه يف العمل به

فوجب القضاء باألخص منهما ، والعموم من أدلة الشرع ، من أدلة الشرع 
   .)٢(على األعم 

 أن حكم العقل األصلي يف براءة الذمة يترك خبرب الواحد وبقياس -ب
 ألنه ليس حيكم به العقل مع ورود اخلرب فيصري مشكوكاً فيه معه ؛خرب الواحد 

   .)٣(فكذلك العموم ، 
  ال جيوز أن يرتع من االسم معىن

  . )٤(كذلك ال جيوز أن خيص به اسم غريه ف، خيصه 
  : واجلواب 

فال ،  أن احلكم إذا كان مطلقاً فإن املطلوب هو علة احلكم املطلق -أ
وليس كذلك اسم آخر فإن ، جيوز أن تكون خمصصة له مسقطة إلطالقه 

   .)٥(فجاز أن يكون خمصصاً له ، املطلوب خمالف له 

                                         
  .االستصحاب هو التمسك بدليل شرعي أو عقلي مل يظهر عنه ناقل مطلقاً    ) ١(

   . ٤/٤٠٣شرح الكوكب املنري  ، ٢٣التعريفات للجرجاين ص/    ينظر     
الواضح يف  ، ٢/١٢٩التمهيد أليب اخلطاب  ، ١٤١التبصرة ص  ، ١/٣٨٨شرح اللمع   ) ٢(

   .٣/٩٨٢أصول الفقه البن مفلح  ، ٣/٣٨٩أصول الفقه 
   .٣/٣٤٤املستصفى   ) ٣(
   .٢/١٢٧التمهيد أليب اخلطاب  ، ٢/٥٦٧العدة   ) ٤(
   .٢/٥٦٧العدة   ) ٥(
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٦٩  
وجيوز أن خيص ،  وألن االسم ال جيوز أن خيص نفسه كذلك معناه -ب
   .)١(خيص امساً آخر جيوز أن كذلك معناه ، امساً آخر 

   .)٢(اجللي  يبطل دليلهم بالتخصيص بالقياس -جـ
ولفظ العموم ال جيوز أن جيعل ،  العلة املستنبطة من العام كلفظه -د
   .)٣(وإن جاز أن يكون لفظ غريه خمصصاً فكذلك العلة املستنبطة ، خمصصاً 

فإذا كان خمصصاً له ،  العلة املستنبطة من العام تقتضي ما يقتضيه -هـ
فيجوز أن تكون ، تنبطة من غريه خبالف العلة املس، ألا ختالفه ؛ مل تكن علته 
   .)٤(علته ختصه 

  

  .نوع القیاسالقول بالتفصیل باعتبار : القول الثالث 
  

  .فيجوز ختصيص العموم بالقياس اجللي وال جيوز باخلفي 
   .)٦( ونسبة ابن برهان لألكثر )٥(وقال به بعض الشافعية 

ومال  ، )٨(ية  واجلويين كما يف النها)٧(منهم ابن سريج : وممن قال به 

                                         
   .٢/٥٦٧العدة   ) ١(
   .٢/١٢٨التمهيد أليب اخلطاب   ) ٢(
   .٢/١٢٨التمهيد أليب اخلطاب   ) ٣(
   .٢/١٢٨التمهيد أليب اخلطاب   ) ٤(
   .٣/٣٤٧املستصفى   ) ٥(
   .١/٢٦٦الوصول إىل األصول   ) ٦(
 ، ١/٥٢٨منهاج الوصول مع اية السول  ، ٢/٤١١اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٧(

   .١/١٤٥٧اية الوصول  ، ٣/٩٦احملصول 
   .٥/١٠٨اية املطلب   ) ٨(
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٧٠  
 )١("واملختار أن ما ذكروه غري بعيد" فقال بعد ذكر القول ودليله : إليه الغزايل 

ونسبه السبكي  ، )٣( كما اختاره الطويف )٢(ونسبه ابن مفلح لبعض احلنابلة ، 
   .)٤(يف مجع اجلوامع أليب علي اجلبائي 

قاً كما ونسبته للجبائي خالف املشهور عنه بالقول مبنع التخصيص مطل
  .تقدم توثيقه 

،  )٥(والقائلون ذا القول اختلفوا يف حد القياس اجللي والقياس اخلفي 
   .قياس الشبة : هو قياس العلة واخلفي : فقال بعضهم القياس اجللي 

   .قياس الشبة :  واخلفي  ،قياس املعىن: وقال بعضهم القياس اجللي 
   .الفه  واخلفي خب ،ما تفهم علته: ل أن اجللي يوق
  .  ما ينقض القضاء خبالفه  :اجللييل وق

                                         
   .٣/٣٤٨املستصفى   ) ١(
   .٣/٩٨١أصول الفقه   ) ٢(
   .٢/٥٧٤شرح خمتصر الروضة   ) ٣(
   .٢/٣٩٤الدرر اللوامع  ، ٢/٣٨٦الغيث اهلامع ، مجع اجلوامع مع شرحه   ) ٤(
  : باعتبار قوته وضعفه إىل قسمني املشهور عند األصوليني تقسيم القياس  ) ٥(

         أن يقطع فيه بنفي الفارق بني : وهو ما كان أحد ثالث صور :  القياس اجللي -١
  .أو جيمع عليها ، أو بنص على علته ، األصل والفرع 

فعلته مل يقطع فيها بنفي ، وهو ما مل توجد هذه الصور الثالث فيه :  القياس اخلفي -٢
  نبطة خمتلف فيهاالفارق وهي مست

 ٢/٨٠١شرح اللمع  ، ٢٦املنهاج يف ترتيب احلجاج ص ، ٤/٧٦تيسري التحرير /        ينظر 
   .٤/٢٧٠شرح الكوكب املنري ، 
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٧١  
   .)١( ما تتبادر علته إىل الفهم عند مساع احلكم  : اجلليوقيل

  : وقد استدلوا جلواز التخصيص بالقياس اجللي دون اخلفي بأدلة 
  واخلفي ، أن القياس اجللي قوي وهو أقرب من العموم

   .)٢(ضعيف 
  : وجياب عنه 

لكن هذا ال مينع من و، مسلم تقوية القياس اجللي على اخلفي  -أ       
فال ،  كل دليل وجد غريه أقوى منه نقولفال يصح أن ، التخصيص به 

  .خيصص به 
  . بعدم التسليم أن اخلفي أضعف من كل وجه -ب

وقد رد الباقالين على بعض القائلني ذا القول ممن قالوا إن القياس اجللي 
وقياس العلة أحق بأن " : لة والقياس اخلفي قياس الشبة فقال هو قياس الع
ورمبا قوبلت ، شرعة حمتاجة إىل دليل ونظر  ألن العلة امل؛يكون خفياً 

   .)٣("  لذلك باخلفاء أوىل احتاجت إىل ترجيح وطول اعتبار فهيو
  ٤(أن القياس اجللي أقوى من العموم(.   

                                         
نفائس  ، ٣/٢٠٧التقريب واإلرشاد / ينظر يف حد القياس اجللي والقياس اخلفي   ) ١(

 ١/٥٣٠ية السول ا ، ٣/٣١٧املستصفى  ، ٣/٢٣٦رفع النقاب  ، ٢/١٥٠٩األصول 
التحبري  ، ٢/٥٧٤خمتصر الروضة  ، ٢/٧٣٦روضة الناظر  ، ١/١٤٥٧اية الوصول ، 

   .٦/٢٦٨٦شرح التحرير 
   .٢/٧٣٦روضة الناظر  ، ١/٣٤٧املستصفى  ، ١/٣٩٠قواطع األدلة   ) ٢(
   .٣/٢٠٧التقريب واإلرشاد   ) ٣(
   .١/١٤٦٩اية الوصول   ) ٤(
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٧٢  
  :عليه وذكروا من أوجه قوته 

 أنه يتبادر إىل الذهن فهم العلة عند مساع احلكم خبالف العموم فإنه -أ
   .)١(قل ما يتبادر الفهم إىل التعميم عند مساع العام 

ويتطرق إليه ختصيصات كثرية ،  العام يضعف بكثرة املخرج منه -ب
   .)٢(فتكون داللة القياس أغلب على الظن 

صل منه طائل عند الرد إىل التحقيق بأن هذا القول ال يتح:  وجياب عنه
والعمل يثبت ،  فإن العلم ال يطلب من واحٍد منهما - كما يقول اجلويين -

   . )٣(بكل واحٍد منهما 
    أنه ال ينبين على القول بالتخصيص هنا مفسدة إال

   .)٤(خبالف تقدمي العام عليه فإن فيه مفسدة التعطيل ، مفسدة التخصيص 
 بأن نقول وكذلك يف القياس اخلفي ال ينبين على :كن أن جياب عنه ومي

  .القول بالتخصيص مفسدة 
كما أن بعض األصوليني ذكروا ما يبطل التفريق بالتخصيص بني القياس 

  :من حيث التخصيص ما ومن ذلك اجللي واخلفي 
ومل ،  أن الصحابة رضوان اهللا عليهم خصصت العمومات بالقياس -١
   .)٥(بني جليه وخفيه تفصل 

                                         
   .١/١٤٦٩اية الوصول   ) ١(
   .٢/٧٣٦روضة الناظر   ) ٢(
   .٢/١٢٦التلخيص للجويين   ) ٣(
   .١/١٤٩٦اية الوصول   ) ٤(
   .٣/٢٠٨التقريب واإلرشاد   ) ٥(



  .التخصيص بالقياس 
  

 

٧٣  
 لتخصيص الصحابة بالقياس يف مسالة مرياث اجلد مع ومثَّل أبو اخلطاب

  إن اجلد يسقطهم قياساً على األب وخص قوله تعاىل: األخوة فقالوا 
   
    

    
    

      )١( 
  .وهذه اآلية عامة فيمن له جد أو ال جد له 

اجلد للذكر مثل حظ األنثيني وخص اآلية أيضاً و هممن قسم بينومنهم 
هلا كله إذا مل يكن مع اجلد النصف وال أعطى أخاها مافإنه مل يعط األخت ، 

  .هلا ولد 
ل إنه خيص بالقياس اجللي وهذه حجة على من قا" :   أبو اخلطابمث قال
   .)٢(" ألن هذا القياس الذي استعمله الصحابة قياس شبة ؛ دون اخلفي 

 أن القياس اخلفي دليل فكان حكمه حكم اجللي من جنسه يف -٢
ختصيص العموم كخرب الواحد ملا كان دليالً كان حكمه حكم اجللي من 

   . )٣(جنسه وهو املتواتر 
ني ومستخرجني  القياس وخفيه باطنا كان جليإذ"  ما قاله الباقالين -٣

   .)٤(" وجاز التخصيص بأحدمها جاز باآلخر وبطل ما قالوه ، مستنبطني 
وكذلك ،  قياس الشبه يوجب العمل مع كونه مظنوناً يف أصله -٤

                                         
  . من سورة النساء ١٧٦من آية   ) ١(
   .٢/١٢٢التمهيد أليب اخلطاب   ) ٢(
   . ١/٣٩٠قواطع األدلة  ، ١٤٥و٢/١٢٤التمهيد أليب اخلطاب  ، ١٣٩التبصرة ص   ) ٣(
   .٣/٢٠٨التقريب واإلرشاد   ) ٤(
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٧٤  
فإذا مل يتحقق يف واحٍد منهما قطع مل يكن أحدمها أوىل باإلسقاط ، العموم 

   .)١(من الثاين 
ك أن مما يضعف قوهلم اضطراب أقواهلم يف حد القياس اجللي  وال ش-٥

  . الذي يصح التخصيص به واخلفي الذي ال يصح 
  

  .القول بالتفصیل باعتبار مسلك العلة : القول الرابع 
  

فقالوا إن ثبتت علة القياس بنص أو إمجاع جاز التخصيص به وإن ثبتت 
   .فال جيوز التخصيص ، علته باالستنباط 

   .)٣(وابن احلاجب  ، )٢(ل اآلمدي وهو قو
  : بدليل واحد هو  ا لقوهلمواستدال

ا كانت نازلة مرتلة النص نصوصه أو جممعاً عليهمإذا كانت علة القياس 
وإن كانت مستنبطة فامتناع التخصيص ا لإلمجال ، صح التخصيص اخلاص في

  :والتفصيل 
كون راجحاً على  فألن العام يف حمل التخصيص إما أن ي:أما اإلمجال 

فإن كان راجحاً امتنع ختصيصه ، القياس املخالف أو مرجوحاً أو مساوياً 
وإن كان ، وإن كان مساوياً فليس العمل بأحدمها أوىل من اآلخر ، باملرجوح 

  .مرجوحاً صح التخصيص 
،  أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه وال خيفى أن وقوع احتمالني

                                         
   .١٢٦ و ٢/١٢٥التلخيص للجويين   ) ١(
   .٢/٤١١اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٢(
   .٢/٣٤٣بيان املختصر  ، ٣/٣٥٠املختصر مع شرحه رفع احلاجب   ) ٣(
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٧٥  
  .عدم التخصيص  واالحتماالن هنا قائالن ب

 فهو أن العموم ظاهر يف كل صورة من آحاد الصور :وأما التفصيل 
الراوي  كذبوضعفه إمنا يكون باعتبار احتمال ختصيصه أو ، الداخلة حتته 

  .)١(خبالف القياس فاحتماالت ضعفه كثرية جداً 
  :وجياب عن االستدالل 

إذ ؛  )٢(أنواعه وجبميع  أن ما استدللتم به مينع كل ختصيص بالقياس -أ
ومن أوجه ضعف القياس ترد على مجيع أنواع ، أن ما ذكر من احتماالت 

  .بال فرق القياس 
 قد تتعدد االحتماالت وهي ضعيفة غري مؤثرة فال تعترب ويكون -ب

  .احلق يف احتمال واحد قوي يصح به القول 
  

امس  ول الخ از  : الق صیص ج ام التخ ى الع رق إل إن تط
    .إال فال تخصیصھ بالقیاس و

  

 .)٤( والبزدوي )٣(بل ألكثرهم كما حكاه السرخسي ، وهذا القول للحنفية 
  .إال أن اخلالف وقع يف حد املخصص 

فبعض األحناف نسب القول ألصحابه جبوازه مطلقاً سواء خص بقطعي       

                                         
حتفة املسؤول  ، ٢/٣٤٣بيان املختصر  ، ٤١٢ و ٢/٤١١اإلحكام يف أصول األحكام   ) ١(

٣/٢٥٣.   
   .٣/٢٥٤سؤول حتفة امل  ) ٢(
   .١/١٤٢أصول السرخسي   ) ٣(
   .٥٩٥ - ١/٥٩٣أصول البزدوي مع شرحه كشف األسرار   ) ٤(
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٧٦  
   . )١(أم ظين 

قيداً بأن يكون الدليل املخصص للعموم موبعضهم نسبه ألصحابه 
    . )٣(ان بالذي رجحه أبو بكر اجلصاص ونسبه لعيسى بن أوهذا  ، )٢(قطعياً
 وتبعه عليه )٤(واشترط الكرخي أن يكون التخصيص بدليل منفصل       

    .)٥(بعض احلنفية 
  : أدلتهم 

  اللفظ مىت وضع ملعىن كان ذلك املعىن الزماً له إال أن
   .)٦(ل القرينة خبالفه تد

بأن القرينة كما هي بالتخصيص بعموم النص  :جياب عنه وميكن أن 
  .تكون أيضاً بالقياس 

  أن ما أوجبه القياس حيتمل أن يكون يف مجلة ما تناوله
وإمنا ، وحيتمل أن يكون يف مجلة ما تناوله صيغة العموم ، دليل اخلصوص 

                                         
 ٦٩الغنية يف األصول ص ، ٣٢١ميزان األصول ص ، ١/١٤٢أصول السرخسي / انظر   ) ١(

أصول الشاشي مع شرحه  ، ١/١٦٨شرح املغين للخبازي  ، ٢/٢٥٥التقرير للبابريت ، 
   .٧٨شرح ابن ملك على املنار ص  ، ١/٣٢٢رير تيسري التح ، ٤٥ص

   .١/١٠٦فتح الغفار  ، ١/٩١التلويح مع شرحه   ) ٢(
   .١٥٨-١/١٥٥الفصول يف األصول   ) ٣(
   .١/٥٢٨املنهاج مع اية السول  ، ٢/٤١١اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٤(
   .٧٧شرح ابن ملك ص   ) ٥(
   .١/٩١التلويح مع شرحه   ) ٦(
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٧٧  
   .)١(يرجح بالقياس أحد االحتمالني 

 بأن هذا القول عام يصح يف التخصيص بالقياس  :وميكن أن جياب عنه
  .وبغريه وأنتم ال تقولون به 

    ًأن اللفظ العام إذا دخله التخصيص صار جمازا
   .)٢(فسقطت داللته على العموم كالنسخ ، وجممالً 

  : وجياب عنه 
بل هو باق على ،  عدم التسليم بأن اللفظ تسقط داللته بالتخصيص -أ

   .)٣(قته يف ما بقي حتته حقي
فالكتاب ال جيوز ،  ال ميتنع أن ال جيوز النسخ وجيوز التخصيص -ب

   .)٤(نسخه خبرب الواحد وجيوز ختصيصه به 
والتخصيص مجع ،  للفظ فالنسخ إسقاط ، التخصيص فارقي  النسخ-جـ    

   .)٥(بينه وبني غريه 
 

   القياس متساويني يف إفادة بعد التخصيص أصبح العام و
   .)٦(فصح ختصيصه به خبالف ما قبله ، الظن 

أن ختصيص دليل بآخر ال يشترط له تساويهما  :      وميكن أن جياب عنه 

                                         
   .٤٦ و٤٥أصول الشاشي مع شرحه ص  ، ١/١٤٢رخسي أصول الس  ) ١(
   .١٤٢التبصرة ص  ، ١/٣٧٢الوصول إىل األصول  ، ١/٣٩٠شرح اللمع   ) ٢(
   .١٤٢التبصرة ص  ، ١/٣٧٢الوصول إىل األصول  ، ١/٣٩٠شرح اللمع   ) ٣(
   .١٤٢التبصرة ص   ) ٤(
   .١٤٢التبصرة ص   ) ٥(
   .٢/٤٩٦اية الوصول البن الساعايت   ) ٦(
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٧٨  
  .بل خيص األقوى باألدىن كما يف ختصيص املتواتر باآلحاد ، يف الظنية 

 أي - وأما يف حال عدم ختصيصه فال جيوز ختصيصه بالقياس عندهم      
 واستدلوا لذلك مبا سبق من عموم أدلة عدم صحة التخصيص -احلنفية 
     . بالقياس

 التفريق  صحةلعدم ائلني جبواز التخصيص مطلقاً أدلة     وقد ذكر بعض الق 
  :ومن ذلك ، جبواز ختصيص العام بالقياس سواء خص قبل أم ال 

 

    به جاز ابتداء أن كل دليل جاز الزيادة يف التخصيص
  .التخصيص به

 -فإذا جاز ختصصه  ، )١(فوجب أن يسوى فيه بني االبتداء واالستدامة 
 بالقياس بعد دخول التخصيص جاز ختصيصه بالقياس قبل دخول -أي العام 

   .)٢(التخصيص وال فرق بينهما 
  ألنه ؛ إمنا جاز ختصيص العموم املخصوص بالقياس

وهذا موجود يف العموم الذي مل ،  فخصوصه مقدم على العام يتناول احلكم
   .)٣(فوجب أن يقدم عليه ، يدخله التخصيص 

    ألنه يتناول احلكم ؛ قدم اخلصوص على العموم
ويف ، وهذا موجود يف القياس مع العموم املبتدأ يف التخصيص ، بصرحيه 

                                         
   .٢/١٢٥التمهيد أليب اخلطاب  ، ١/٣٨٥شرح اللمع    ) ١(
   .١/٢٧٢الوصول إىل األصول   ) ٢(
   .٢/١٢٥التمهيد أليب اخلطاب   ) ٣(
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  . )١(العموم الذي دخله التخصيص 
  

ول ا  سادسالق اس   :ل ام والقی وة الع ار ق ي ف،  باعتب ا ف إن تفاوت
   .غلبة الظن رجح األقوى

  

العام أقوى وإن كان ، فإن كان القياس أقوى صح ختصيص العموم به 
  .وإن تساويا فالوقف  ، مل يصح ختصيصه بالقياس

ومنهم ، فمنهم من جزم به ، ذهب إىل هذا التفريق بعض األصوليني 
  .م به من استحسنه ومل جيز

 )٣( واملطرزي شارح احملصول واألصفهاين)٢(وممن جزم به الفخر الرازي       
  .)٤(يف العنوان 

إنه مذهب " : وقال ابن دقيق ،  والقرطيب )٥(القرايف وممن استحسنه       
   .)٦( " جيد

ارته يف املستصفى ال إذ عب؛  وهو حمل نظر )٧(ونسبه بعضهم للغزايل 
                                         

   .٣/٣٨٨الواضح يف أصول الفقه   ) ١(
   .٢/٤٢٤املعامل مع شرحه  ، ٣/١٠١احملصول   ) ٢(
رأس يف فنون ، ان الدين ناصر بن عبدالسيد بن علي اخلوارزمي احلنفي أبو الفتح بره   ) ٣(

له ، وفاته سنة عشر وستمائة ، داعية إىل االعتزال ، إمام يف الفقه واللغة ، األدب 
  .املقدمة والعنوان 

   . ٢/١٩٠اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية  ، ٢٢/٢٨سري أعالم النبالء /        ينظر 
   .٣/٣٧٣البحر احمليط   ) ٤(
  . ٢٠٦شرح تنقح الفصول ص   ) ٥(
   .٣/٣٧٣البحر احمليط   ) ٦(
 ، ١/٤١١املنهاج مع شرح األصفهاين  ، ١/١٤٥٩اية الوصول  ، ٣/٩٧احملصول   ) ٧(

=  

٧٩  
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٨٠  
 -ولكن ال يبعد ذلك عندنا " يث قال بعد ذكر القول ح ، تفيد ترجيحه له

     .)١("  فيما بقى عاماً -أيضاً
  : وأدلتهم للقول 
  أمرت أن " استدل القرايف للقول بقوله عليه السالم

   .)٢(" توىل السرائر يأقضي بالظاهر واهللا 
الذي جيب  من الظنيني هو الظاهر قوىأن األ : وجه الداللة من احلديث

  .الرجوع إليه 
   : وجياب عن االستدالل باحلديث

                                         = 
   .٣/٣٧٣البحر احمليط 

   .٣/٣٤٩املستصفى   ) ١(
   .٢٠٦شرح تنقيح الفصول ص   ) ٢(

  . ذا اللفظ وبألفاظ مقاربة األصوليون       واحلديث يذكره 
ومل أقف له ، كثرياً ما يلهج به أهل األصول  " ١٧٤ حتفة الطالب ص        قال ابن كثري يف

  " .وسألت عنه احلافظ أبا احلجاج املزي ومل يعرفه ، على سند 
هذا حديث اشتهر بني  " ١/٢٧٥       وقال احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب 

د له يف كتب احلديث ال وجو"  واهللا يتوىل السرائر " األصوليني والفقهاء وتكملته 
ال أصل : والذهيب قال ، وقد سئل املزي عنه فلم يعرفه ، املشهورة وال األجزاء املنشورة 

  "له 
إنكم ختتصمون إيلَّ ولعل بعضكم "        وقد ورد معناه صحيحاً من حديث أم سلمة ولفظه 

  ....." أحلن حبجته من بعض فأقضي على حنو ما أمسع 
  . ومواضع أخر ) ٦٩٦٧ح (١٢/٣٣٩ باب - كتاب احليل -        رواه البخاري

  ) .  ٥٤٠١ح (٨/٢٣٣ باب احلكم بالظاهر - كتاب آداب القضاة -       ومسلم 
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٨١  
والذهيب ،  كاملزي أن احلديث استنكره مجاعة من احلفاظ -أ

   .)١(وابن حجر ، والسخاوي 
 تعارض  إذا فيما- على فرض صحته - أن االستفادة من احلديث -ب

ول ويف مسألتنا ليس مثَّت حاجة للترجيح عند الق، ا مظاهران فيقدم أرجحه
  .وهو اجلمع بني الدليلني ، بل نقول مبا هو خري منه ، بالتخصيص 

    وكذلك مراتب العموم ، أن مراتب القياس خمتلفة
فالعربة ، وحينئذ إذا تعارض العموم والقياس وتفاوتا يف الظنية ، خمتلفة أيضاً 

  .بأرجح الظنيني
أو ، من عموم ضعيف إذ ال يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن 

فإن  ، )٢(فنقدم األقوى ، عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف 
   .)٣(تساويا وتعادال فالتوقف 

  :وأما الدليل على التوقف عند التساوي 
 بعينه  ألحدمهاكون ذلك قياساً ما يوجب ترجيحاًوماً اليس كون هذا ع

   .)٤(ا مبل لقوة داللته، 
  : وجياب عن هذا الدليل 

صيص العام خبرب يلزمكم ذا االستدالل أن تقولوا بنفس القول يف خت -أ

                                         
  .  ١١٨و١١٧املقاصد احلسنة ص  ، ١٧٤حتفة الطالب ص  ، ١/٢٧٥موافقة اخلرب اخلرب   ) ١(
   .١/٥٣٠اية السول  ، ٣/٥٤٩رفع النقاب  ، ٣/٣٤٩املستصفى   ) ٢(
   .١/٥٣٠اية السول  ، ٣/٣٤٩املستصفى   ) ٣(
   .٣/٣٤٩املستصفى   ) ٤(
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٨٢  
   .)١(  هناك كما هي متجهة هنافإن هذه الترجيحات متجهة، الواحد 

وقد تقدم أنه ال يلزم  ،  ترجيحكم هنا مبين على قوة أحد الظنني -ب
  .ال خيص العام إال مبا هو أقوى منه أ

القول ال يستقيم ملسألة خبصوصها كما  بعض األصوليني القول بأنورد 
  .كلي  وإمنا ترجيح أقوى الظنيني هو أمر، هنا 

ل هذا مذهباً يف املذاهب يف املسألة ال لكن جع"  : )٢(قال الربماوي 
وال أحد ينازع فيما ،  فإنه أمر كلي ال تعلق له خبصوص املسألة ؛ستقيم ي

   .)٣(" واء فتأمله قرره من أرجح الظنيني وال يف الوقف عند االست
  
  
  
  

  

ر         : القول السابع  ًا من غی ھ مخرج إذا كان األصل المقیس علی
  .فإن كان مخرجًا من ذلك العموم فالمنع ، ذلك العموم جاز 

  
  

   واملرداوي)٦( وابن مفلح )٥( والزركشي )٤(ذكر هذا القول العراقي 
   .)١(ونسبه لبعض العلماء ومنهم أبو إسحاق بن شاقال 

                                         
   .٢/١٥١٢نفائس األصول   ) ١(
هو حممد بن عبد الدامي بن موسى بن عبد الدامي النعيمي العسقالين مث الربماوي القاهري    ) ٢(

يس تصدى لإلفتاء والتدر، إمام يف الفقه وأصوله والعربية ، الشافعي مشس الدين 
وألفية يف أصول ، له شرح البخاري ، وفاته سنة إحدى وثالثني ومثامنائة ، والتأليف 

  .الفقه وغريمها 
   . ٦/١٨٨األعالم  ، ٢/١٧٣البدر الطالع /        ينظر 

   .٦/٢٦٨٩التحبري شرح التحرير   ) ٣(
   .٢/٣٨٦الغيث اهلامع    ) ٤(
   .٣/٣٧٤البحر احمليط    ) ٥(
   .٣/٩٨١ أصول الفقه   ) ٦(
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٨٣  
 إذ القول ؛ من املرداوي مهظهر أن نسبته البن شاقال ووالذي ي

املنصوص عنه يف عمد كتب املذهب أنه ال خيصص بالقياس مطلقاً كما يف 
   .)٤( واملسودة )٣( والتمهيد )٢(العدة 

 على هذا القول كالم اجلويين يف النهاية يتخرجوذكر الزركشي أنه 
  . )٥(" تقييداً للجواز ال مذهباً آخر وهذا يصلح " : مث قال الزركشي ، املتقدم 

 هلذا القول غري أن التفريق بني ما        -ت عليه    فيما اطلع  -ومل أجد دليالً    
 ألقـوى فيقدم ا ، وما مل خيص إمنا هو من باب الترجيح بني الظنيات           ، خص  
   . )٦(منهما 

  . يف الظنية غري مانع من التخصيص أن التفاوت: وميكن جواباً أن يقال 
  

  

  

امنالق وز       : ول الث ال یج ریم ف رآن الك ن الق ام م ان الع إذا ك
  .تخصیصھ بالقیاس وإن كان من غیره جاز 

  

   .)٧( القول معزو لبعض احلنفية وهذا
  :دليل هذا القول 

                                         = 
   .٦/٢٦٨٩التحبري شرح التحرير    ) ١(
   .٢/٥٦٢العدة    ) ٢(
   .٢/١٢١التمهيد يف أصول الفقه    ) ٣(
   .١/٢٨٦املسودة    ) ٤(
   .٣/٣٧٤البحر احمليط    ) ٥(
     .١/٣٢٤  تيسري التحرير ) ٦(
   .١/٢٩٤كشف األسرار    ) ٧(
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   .)١(وال ينسخ القرآن بالقياس ولو جلياً ، أن التخصيص نسخ 
   .صيصهذا الدليل بالتفرقة بني النسخ والتخاالعتراض على وقد تقدم 

  

ع    ول التاس ام     : الق ھ الع ارض فی ذي تع در ال ي الق ف ف التوق
  .والقیاس 

  

والغزايل كما يف ،  )٣(واجلويين ،  )٢( بكر الباقالين وهذا مذهب أيب
وهو قول أيب ،  )٦( لطربياللكياونسبه الزركشي  ، )٥( واملنخول )٤(املستصفى 

    .)١(من احلنفية  )٧(سعيد الربذعي 
                                         

   .٣/٣٧٩ املنري شرح الكوكب ، ٦/٢٦٩٠التحبري شرح التحرير    ) ١(
   .٣/١٩٥التقريب واإلرشاد   ) ٢(
   .٢/١١٩التلخيص يف أصول الفقه  ، ١/٢٨٦الربهان   ) ٣(
   .٣/٣٤٦املستصفى   ) ٤(
   .٢٥٣املنخول ص   ) ٥(
   .٣/٣٧٣البحر احمليط   ) ٦(

القاضي عماد الدين أبو احلسن ،        والكياالطربي هو علي بن حممد بن علي الطربي األملي 
أحد فحول العلماء ورؤوس ،  فاضل حمدث بارع يف الفقه واألصول واخلالف إمام

  .له أحكام القرآن وكتاب يف أصول الفقه ، وفاته سنة أربع ومخسمائة ، األئمة 
    .٤/٨شذرات الذهب  ، ٢٨٨تبيني كذب املفتري ص/        ينظر 

  :من احلنفية أبو سعيد الربذغي أو الربدعي بالدال يتسمى ذا اثنان    ) ٧(
، ومن املتكلمني على مذهب املعتزلة ،  أمحد بن احلسني الربذعي شيخ احلنفية ببغداد -١       

  .قتل مبكة سنة عشرة وثالمثائة 
 ، ٢/٢٧٢شذرات الذهب  ، ١٦٦أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصيمري ص/        ينظر 

   .٤/٩٩تاريخ بغداد 
عليه  ، عي إمام عامل عالمة فاضل مستور حافظ للمذهب  أمحد بن عبدالعزيز الربد-٢       

=  

٨٤  
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٨٥  
  .ذا التوقف هو تشابك األدلة ودليلهم على ه

لكتاب اضطرب الناس يف ختصيص عموم ا" : يف الربهان قال اجلويين 
ختار وامل، ومذهب القاضي الوقف كما سبق ، بالقياس على النحو املتقدم 

؛ فإنا وجدنا فيما سلف معتصماً مقطوعاً به يف عندنا يف هذه املسألة الوقف 
 الذي ينقله النقلة يف معارضة اللفظ  إىل اخلربمصري أصحاب رسول اهللا 

وال يستتب لنا دعوى ، ولسنا جند مثل هذا يف القياس ، العام من الكتاب 
 وإذا،  القياس على عموم الكتاب القطع يف تقدمي أصحاب رسول اهللا 

 ومل جند أمراً مثبوتاً -كما ذكره القاضي -تعارض األمر يف مسالك الظنون 
   .)٢( "مسعياً فيتعني الوقف 
 وكل واحد من -كما سبق-إذا بطل كالم املرجحني" : وقال الغزايل 

وقد تقابال وال ترجيح فهل يبقى إال ، القياس والعموم دليل لو انفرد 
  .)٣("التوقف

وعزا الغزايل يف املنخول قوله بالتوقف إىل أنه مل يثبت فيه عن الصحابة 
   . )٤(نفي وال إثبات 

ومنه ، أدلة القول جبواز التخصيص بالقياس ورد الدليل ظاهر يف نصب 

                                         = 
  .وفاته سنة إحدى وتسعني وأربعمائة ، مدار الفتوى على مذهب أيب حنيفة 

   . ٧٥اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية ص ، ١/١١٣الطبقات السنية /        ينظر 
  . ١/١٦٦كشف األسرار شرح املنار  ، ١/٦٠٥كشف األسرار للبخاري   ) ١(
   .١/٢٨٦الربهان   ) ٢(
   .٣/٣٤٦املستصفى   ) ٣(
   .٢٥٣املنخول ص   ) ٤(
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٨٦  
  . فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم 

  : كما ميكن دفع القول بالوقف بأمور 
 إذ األمة جممعة على ؛ الوقف خالف اإلمجاع قبل وجود الواقفية -١
   .)١(وإن اختلفوا يف التعيني ، أحدمها 
   .)٢( القول بالوقف يلزم منه تعطيل الدليلني -٢

                                         
اية الوصول البن  ، ٣/٣٤٧املستصفى  ، ٢/٤١٣اإلحكام يف أصول األحكام   ) ١(

   .٢/٤٩٧الساعايت 
   .٣/٣٤٧املستصفى  ، ٢/٤١٣اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٢(
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٨٧  

 
  

 يف الترجيح يف فإين، من خالل دراسة املسألة وتأمل األقوال وأدلتها 
  :املسألة أخلص إىل اآليت 

 أن القول بتخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس عموماً هو القول -١
  .الراجح يف املسألة إن شاء اهللا تعاىل 

  :  أمرين  يف أن الترجيح إمنا كان سببه-٢
  . به القائلون بالتخصيص بالقياس  قوة بعض ما استدل-أ

  . اإلجابة عن ما استدل به أهل األقوال األخرى -ب
 مع ترجيح القول بالتخصيص بالقياس فليس كل ما ذكرته من -٣

ولكين عندما أتأملها أجد أن ثالثة منها ، أدلتهم سامل من االعتراض واإلجابة 
من املعارضة - يف نظري -ته وسلمت هي اليت صحت يف االستدالل وقو 

  : وهي 
بل نقل ،  أن التخصيص بالقياس هو فعل الصحابة رضي اهللا عنهم -أ

  . )١( أبو اخلطاب الكلوذاين إمجاعهم على ذلك
ومهما قيل يف هذا اإلمجاع فمما ال شك فيه أن الصحابة رضي اهللا 

  . )٢(عنهم استخدموا القياس لتخصيص عموم الكتاب والسنة 
رض هلا األصوليون يف ختصيص الصحابة بالقياس وكانت األمثلة اليت ع

بل كانت يف عموم القياس جليه ، فلم تكن يف نوع قياس خاص ، عامة 

                                         
   .٢/١٢٢التمهيد يف أصول الفقه    ) ١(
  .ر ما تقدم من أمثلة عرضت أثناء البحث ينظ   ) ٢(
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  . )١(وخفيه وكما مثلت له  

 أن القياس ملا صح االستدالل به صح التخصيص به كسائر األدلة -ب
  .ال فرق 

وترك ا مجيعاً  أن القول بالتخصيص هو اجلمع بني األدلة بإعماهل-جـ
  .د الدليلني  ألحالالتخصيص إعراض وإمه

 مع اإلجابة املتقدمة عن كل دليل من أدلة املانعة من التخصيص -٤
لفاً لفعل الصحابة رضي اهللا  خما-  يف نظري-مطلقاً يكون القول ضعيفاً 

  .عنهم
 أن القول مبنع التخصيص بالقياس مطلقاً أو يف بعض أنواعه قياساً -٥

 ملا قرر علماء الشريعة وخاصة علماء األصول ؛وجه مطلقاً على النسخ غري مت
ولعل أعظم الفوارق املؤثرة أن النسخ ، من الفروق بني النسخ والتخصيص 

وختصيص ، إبطال وإمهال ألحد الدليلني والتخصيص إعمال للدليلني معاً 
    .)٢(املقطوع باملظنون واقع ونسخه ال يقع به 

 ذا االستدالل أن عموم النص قد قام علىومن اللطائف اليت يرد ا ه
مث خصوا هذا الدليل بالقياس حني أخرجوا منع ،  مشروعية التخصيص عموم

  !! .فاستدلوا بالدليل على إبطاله ، التخصيص بالقياس قياساً على النسخ 
 مع اإلجابة التفصيلية املتقدمة عن كل دليل من أدلة األقوال املفصلة -٦

 هذه األقوال - يف نظري -مثت إجابات إمجالية تطال يف املسألة غري أن 
  : ومنها

                                         
   .٢/١٢٢كما مثل أبو اخلطاب يف التمهيد   ) ١(
     . ٣/٢٤٤  البحر احمليط ) ٢(
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 بتفصيل قد ال األقوال املفصلة يف املسألة قال بعض أصحاا أن بعض -أ

  .يتحقق يف واقع املسائل األصولية 
فمثالً الذين قالوا بصحة التخصيص بالقياس اجللي دون القياس اخلفي 

  .كثري منهم ال يقولون باخلفي أصالً 
 ال يقولون منهم منذين حصروا القياس اخلفي بأنه قياس الشبة وال

  .بقياس الشبة وال يعملونه 
 هلذا التفصيل بل هو رجوع إىل القول بالتخصيص فيما مثرةوحينئذ فال 

  .يقولون به من القياس 
 ، ههنا أن بعض األقوال املفصلة مضطربة غري منضبطة مما يضعفها -ب

بالقياس اجللي دون القياس اخلفي مل ينضبط عنهم فمثالً القائلون بالتخصيص 
  .ولذلك كثرت أقواهلم يف التفريق بني القياسني  ، الفرق بينهما 

 عند التأمل يف جمموع ما استدل به املفصلون جند أنه جنوح إىل -جـ
فيقولون  ؛ ذلك أنه ملا كانت الظنون متفاوتةالتفريق باعتبار الظن وقوته 

   . وبعدم التخصيص يف ما هو ضعيفبالتخصيص بالقوي منه
وعند التأمل يف النصوص الشرعية وقواعد العموم واخلصوص أجد أنه ال 

  إذ التفاوت بالظنية ال مينع من التخصيص؛يستقيم التفصيل بالتفاوت بالظنية 
    .أصالً

ور أدلة  كان مصدره تشابك األدلة وعدم ظه فقد أما القول بالوقف-٧
وهذا مدفوع بترجيح وتقوية القول بعموم ،  بالوقف ائلنيأحد القولني عند الق

  .التخصيص بالقياس من خالل أدلته 
قرأت كتاب الرسالة : "  أختم القول بقول الربيع بن سليمان -٨



  .التخصيص بالقياس                                                 
 

 

٩٠  
فما من مرة إال كان يصححه مث قال ، املصرية على الشافعي نيفاً وثالثني مرةً 

  .ب صحيح غري كتابه أىب اهللا أن يكون كتا" الشافعي يف آخر مرة 
R    Q      P  ] : يدل لذلك قول اهللا تبارك وتعاىل : " قال الشافعي      O

  Y  X  W  V   U  T   SZ  )١(.   
  

  واحلمد هللا رب العاملني                                    

                                         
  . من سورة النساء ٨٢من آية    ) ١(

   .٢/٣٢٦       ومقولة الربيع عن الشافعي يف كتاب مناقب اإلمام الشافعي للبيهقي 



  .التخصيص بالقياس 
  

 

٩١  

 
 

   

 

 

 [5  4     3    269  8  7  ;  :  <  Z  
 

 [z   y  x  w{  Z  
 

 [f  e   d  cgk  j  i   h   l  Z  
 [¤  £  ¢  ¡  �    ~  }¥  Z  
 [  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  ÇZ  
 [    X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OZ   
 [  J   I   H  GZ  
 [3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (4  

  7     6  5;  :  9  8<  Z  
 

 [  2   1  0  /Z   
 [  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Z  

 

 [  8   7  6  5  4  3   2     1  0  /Z  

  
٢٧٥  

  
٩٧  
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٥٩  
٨٢  
١١٥  
١٧٦  
  
  
٣٨  
٤٥  

  
١٤٨  
  
  

  
٤٣، ٤٢  

  
٣١  
  
٨  
٢٣، ١٣  
٣٧، ٣٦  

٨٨  
٥٦  

٧١، ٢١  
  
  
٨  
٣٨، ٣٧  

  
٤٤، ٤٣  
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  " أجتهد رأيي " 
  " أمرت أن أقضي بالظاهر واهللا يتوىل السرائر " 
 ولعل بعضكم أحلن حبجته من إنكم ختتصمون إيلَّ" 

  " بعض
  "إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة " 
  "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " 
  ...."أحكم بكتاب اهللا : قال  : مب حتكم" 
  "حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة " 
  "  ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم " 
  " ال تنكح البكر حىت تستأذن " 
  " على كتاب اهللا ما أتاكم عين فاعرضوه" 

  
٤٦  
٧٨  
٧٩  
  
٥٩  
١٤  

٥٦، ٤٧، ٤٤  
٥٩  
٣٣  

٣٤، ٣٣  
٤٩  
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إمجاع الصحابة على التخصيص " 

  " بالقياس 
إمجاع الصحابة على العول ختصيصاً " 

  " آلية املواريث 
إسقاط اجلد لإلخوة قياساً على " 

  " األب
  "  إعطاء األم ثلث ما يبقى " 
  
  
  "أول من قاس إبليس فأخطأ القياس" 
  " تشبيه اإلخوة باألغصان من الشجرة"
  "ن النهر تشبيه اإلخوة باجلداول م" 
حد العبد على النصف قياساً على " 

  "   األمة 
  
  "قسم بني اجلد واإلخوة " 

  
  
  
  
  

أبو بكر وعلي وابن 
  عباس

عمر بن اخلطاب 
وعثمان وعبداهللا بن 

  مسعود
  عبداهللا بن عباس
  زيد بن ثابت

  علي بن أيب طالب
عمر بن اخلطاب وعلي 
بن أيب طالب وعبداهللا 

  بن مسعود
د عمر بن اخلطاب وزي

  بن ثابت

  
٢١  

  
  
٥١  

  
٢١  
  
٥٢  

  
٤١  
٢٢  
٢٢  
٢٣  
  
  
٢٢  
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  إبراهيم بن أمحد بن عمر بن شاقال
  أمحد بن حممد بن هاين = األثرم 

  أمحد بن احلسن بن عبداهللا بن قدامة ابن قاضي اجلبل 
  أمحد بن احلسني الربدعي أو الربذعي
  قيأمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العرا

  أمحد بن محزة الرملي  
  أمحد بن عبدالعزيز الربدعي أو الربذعي

  حممد بن أمحد االسفراييين  بن أمحد 
  أمحد بن حممد بن هاين الطائي األثرم

  أمحد بن احلسني = الربدعي 
  أمحد بن عبدالعزيز = الربدعي 

  حممد بن عبدالدامي بن موسى = الربماوي 
  ن حسني احلسني بن إبراهيم ب= اجلوزقاين 

  أمحد بن حممد بن أمحد = أبو حامد االسفراييين 
  احلسن بن حامد بن علي = ابن حامد 

  احلسن بن ثواب بن علي التغليب 
  )هكذا يف ترمجته ( أبو احلسن اجلزري البغدادي 

  احلسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي

٢٧  
  
٣٣  
٨٣  
١٧  
٧  
٨٣  
٣٠  
٣٣  
  
  
  
  
  
  
٣١  
٢٧  
٢٧  
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  إبراهيم بن أمحد بن عمر  = أبو احلسن بن شاقال 

  إبراهيم بن حسني اجلوزقاين احلسني بن 
  طاهر بن عبداهللا بن طاهر الطربي 

  طاهر بن عبداهللا بن طاهر = أبو الطيب الطربي 
  عمر بن علي بن عادل = ابن عادل 

  عبدامللك بن عبداحلميد بن مهران امليموين 
  أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني = العراقي 

  علي بن سليمان بن أمحد املرداوي 
  د بن علي الطربي علي بن حمم

  عمر بن علي بن عادل احلنبلي
  أمحد بن احلسن بن عبداهللا  = ابن قاضي اجلبل 

  علي بن حممد بن علي = الكياالطربي 
  حممد بن عبد الدامي بن موسى الربماوي 

حممد بن عبدالواحد بن عبد احلميد االسكندري 
  املعروف بابن اهلمام 

  علي بن سليمان بن أمحد = املرداوي 
  ناصر بن عبد السيد بن علي = املطرزي 
  عبدامللك بن عبداحلميد بن ميمون = امليموين 

  ناصر بن عبدالسيد بن علي اخلوارزمي املطرزي 

  
٤٧  
١٤  
  
  
٣٣  
  
١٧  
٨٢  
٢٨  
  
  
٨٠  
١٠  
  
  
  
  
٧٧  
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  االستصحاب 

  التخصيص
  د الوضع فسا

  القياس 
  القياس اجللي 
  القياس اخلفي 

  قياس الشبه 
  القياس العقلي 

  املرسل 
  

  
٦٦  
٦  
٤٢  
٩  

  ٦٩ و٦٨
  ٦٩ و٦٨

٦١  
٢٦  
٦١  
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  . القرآن الكرمي -١
للحافظ أيب عبداهللا احلسني بن  .  األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري-٢

حتقيق وتعليق عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريواين ) ه٥٤٣ت(إبراهيم اجلِوزقاين 
  .ـ  ه١٤٠٣اجلامعة السلفية بنارس اهلند ، نشر إدارة البحوث اإلسالمية، 
وولده ) ھ٧٥٦ت(لعلي بن عبدالكايف السبكي .  اإلاج يف شرح املنهاج -٣

دار الكتب العلمية . بع بتصحيح مجاعة من العلماء ط) ه٧٧١ت(عبدالوهاب 
   .  ه ١٤٠٤بريوت . 
ألىب الوليد سليمان بن خلف الباجي   . إحكام الفصول يف أحكام األصول       -٤
، دار الغـرب اإلسـالمي   ، ، بتحقيق وتقدمي عبدايد تركـي    ) ه٤٧٤ت(

  .ـه١٤٠٧بريوت 
 حممد التغليب اآلمدى لعلي بن أىب علي بن. اإلحكام يف أصول األحكام  -٥
دار الصميعي للنشر والتوزيع ، تعليق العالمة عبدالرازق عفيفي ، ) ه٦٣١ت(

  .هـ ١٤١٤ ، عام ١، ط
ألىب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم . اإلحكام يف أصول األحكام  -٦

د حامد عثمان ، دار احلديث ، وحمم. الظاهري ، ضبط وحتقيق وتعليق د 
   .هـ١٤٢٦القاهرة ، 

لإلمام أيب بكر حممد بن عبداهللا املعروف بابن العريب .  أحكام القرآن -٧
  .دار الكتاب العريب . حتقيق عبدالرزاق املهدي ) ه٥٤٣ت(
أليب عبداهللا حسني بن علي الصيمري .  أخبار أيب حنيفة وأصحابه -٨
  .م ١٩٧٦بريوت . دار الكتاب العريب ) ه٤٣٦ت(
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حملمد بن علي بن حممد . حلق من علم األصول  إرشاد الفحول إىل حتقيق ا-٩

  .بريوت . دار املعرفة ) ه١٢٥٠ت(الشوكاين 
لنجم الدين أيب الربيع سليمان .  اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية -١٠

أعده للنشر أبو عاصم حسن ،  )ه٧١٦ت(بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف 
  .ه١٤٢٤القاهرة .  للطباعة والنشر الفاروق احلديثةدار ، بن عباس بن قطب 

أليب الوليد سليمان . اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل -١١
، حممد على فركوس : دراسة وحتقيق وتعليق ، ) ه٤٧٤ت(بن خلف الباجي 

  . ه١٤١٦املكتبة املكية 
أبو العسر علي بن حممد بن حسني البزدوي . أصول البزدوي  -١٢

   .كشف األسرار مطبوع مع شرحه ، ) ه٤٨٢ت(
ألىب بكر حممد بن أمحد بن أىب سهل السرخسي .  أصول السرخسي -١٣

  .بريوت، دار املعرفة ، حقق أصولة أبو الوفاء األفغاين ، ) ه٤٩٠ت (
أيب علي أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي  .  أصول الشاشي-١٤

دار ،  الفرفور مطبوع مع شرحه الشايف للدكتور ويل الدين) ه٣٤٤ت(
  . هـ ١٤٢٢دمشق . الفرفور 

حققه ) ه٧٦٣ت(لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي . أصول الفقه  -١٥
الرياض ، مكتبة العبيكان ، فهد بن حممد السدحان . وعلق عليه وقدم له د

   .ـ  ه١٤٢٠
لإلمام أمحد بن علي الرازي   .أصول الفقه املسمى الفصول يف األصول -١٦

نشر إدارة ، عجيل جاسم النشمي . دراسة وحتقيق د، ) ه٣٧٠ت(اجلصاص 
  .ـ ه١٤١٤، األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 

 الزرعيحملمد بن أيب بكر بن سعد .  إعالم املوقعني عن رب العاملني -١٧
قرأه وقدم له وعلق عليه أبو عبيدة ) ه٧٥١ت(املعروف بابن قيم اجلوزية 
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   . ه١٤٢٣الدمام . دار ابن اجلوزي . مشهور بن حسن آل سليمان 

بريوت . دار العلم . خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي .  األعالم -١٨
  . م ١٩٨٠

حممود بن حممد الدهلوي  .  إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار-١٩
 الرياض .دار الرشد ، خالد حممد عبدالواحد حنفي . حتقيق د، ) ه٨٩١ت(

  . ه ١٤٢٦
حملمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد . بيان االصطالح  قتراح يف اال-٢٠

مطبعة اإلرشاد . دراسة وحتقيق قحطان بن عبدالرمحن الدوري ، ) ه٧٠٢ت(
  .بغداد . 

لشمس الدين حممد بن  .  األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات-٢١
 بن علي عبدالكرمي. د.قدم له وحققه وعلق عليه أ) ه٨٧١ت(عثمان املارديين 

  .  هـ ١٤٢٠الرياض . مكتبة الرشد ، النملة 
أليب حممد .  اإليضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل األصويل الفقهي -٢٢

حققه وعلق عليه وقدم ) ه٦٥٦ت(يوسف بن عبدالرمحن بن اجلوزي احلنبلي 
  . ه ١٤١٢الرياض . مكتبة العبيكان . فهد بن حممد السدحان . له د
لبدر الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر .  يف أصول الفقه البحر احمليط -٢٣

طبع وزارة ، عمر بن سليمان األشقر . ، قام بتحريره د) ه٧٩٤ت(الزركشي 
  . ه١٤١٣األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 

نشر ) ه٧٧٤ت(أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري .  البداية والنهاية -٢٤
  .الرياض . مكتبة الفالح 

حملمد بن علي الشوكاين .  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -٢٥
  .بريوت . دار املعرفة ) ١٢٥٠ت(

جلالل الدين حممد بن أمحد احمللي . البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع  -٢٦
، شرح وحتقيق مرتضى علي بن حممد احملمدي الداغستاين ، ) ه٨٦٤ت(
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  . ه ١٤٢٦ دمشق  .مؤسسة الرسالة 

بن تصنيف الشيخ اإلمام العالء العامل حممد . بذل النظر يف األصول  -٢٧
حققه وعلق عليه وينشره ألول مرة الدكتور ) ه٥٥٢ت(عبداحلميد األمسندى 
  .ـ ه١٤١٢، القاهرة ، مكتبة دار التراث ، حممد زكي عبدالرب 

ن عبداهللا إلمام احلرمني أىب املعايل عبدامللك ب.  الربهان يف أصول الفقه -٢٨
دار ، عبدالعظيم الديب . حققه وقدمه ووضع فهارسة د) ه٤٧٨ت(اجلويىن 
  . ـ ه١٤١٨املنصورة ، الوفاء 

 حممد بن د الدين. طائف الكتاب العزيز ذوي التمييز يف ل بصائر -٢٩
املكتبة العلمية . عبدالعليم الطحاوي حتقيق ) ه٨١٧ت(يعقوب الفريوزآبادي 

  .بريوت . 
لشمس الدين حممود بن .  شرح خمتصر ابن احلاجب املختصربيان  -٣٠

من ، حممد مظهر بقا . حتقيق د، )ه٧٤٩ت(عبدالرمحن بن أمحد األصفهاين 
  .جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، منشورات مركز إحياء التراث اإلسالمي 

، للسيد حممد مرتضى الزبيدي .  تاج العروس من جواهر القاموس -٣١
  .دولة الكويت . من العلماء بإشراف وزارة اإلعالم حققه جمموعة 

أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب .  تاريخ بغداد أو مدينة السالم -٣٢
دار . حممد سعد العريف / عين بتصحيحه األستاذ ، ) ه٤٦٢ت(البغدادي 

  .بريوت . ب العريب االكت
م البخاري أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهي .  التاريخ الكبري-٣٣

مؤسسة الكتب ، حممد عبداملعيد خان . طبع حتت مراقبة  د) ه٢٥٦ت(
  .  بريوت ، الثقافية 

ت (ألىب إسحاق إبراهيم بن على الشريازى . التبصرة يف أصول الفقه  -٣٤
  .ه١٤٠٠، دمشق ، دار الفكر ، حممد حسن هيتو . شرحه وحققه د) ه٤٧٦
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لزين الدين عبدالرحيم بن . ي  التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراق-٣٥

  .بريوت . دار الكتب العلمية ) ٨٠٦ت(احلسني العراقي 
أليب .  تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري -٣٦

عين بنشره ) ٥٧١ت(القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي 
  .  ه ١٣٩٩بريوت . ب العريب ادار الكت . يالقدس

لعالء الدين علي بن سليمان . التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه  -٣٧
عوض بن . أمحد بن حممد السراح و د. دراسة وحتقيق د) ه٨٨٥ت(املرداوي 

 الرياض .مكتبة الرشد ، عبدالرمحن بن عبداهللا اجلربين  . حممد القرين و د
  .ـ ه١٤٢١

. حلنفية والشافعية مع بني اصطالحي اا التحرير يف أصول الفقه اجل-٣٨
لكمال الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن مسعود السيواسي الشهري 

. طبع مع شرحه تيسري التحرير ) ه٨٦١ت(بابن مهام األسكندري احلنفي 
  . ه ١٣٥١مصر . مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 

رموي لسراج الدين حممود بن أيب بكر األ.  التحصيل من احملصول -٣٩
. مؤسسة الرسالة . عبداحلميد علي أبو زنيد . د.دراسة وحتقيق أ) ه٦٨٢ت(

   . ه ١٤٠٨بريوت 
 أليب جعفر أمحد بن حممد بن . حتفة األخيار بترتيب شرح  مشكل اآلثار-٤٠

دار بلنسية ، حتقيق وترتيب خالد حممود الرباط ) ه٣٢١ت(سالمة الطحاوي 
  . هـ ١٤٢٠الرياض . 

ألىب الفداء إمساعيل .  مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب حتفة الطالب -٤١
دراسة وحتقيق عبد الغين بن محيد بن حممود ، ) ه٧٧٤ت(بن عمر بن كثري 
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  .ـه١٤٠٦مكة املكرمة ، دار حراء ، الكبيسي 

أليب زكريا حييي بن . حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول  -٤٢
. اهلادي بن احلسني شبيلي ود.  ددراسة وحتقيق) ه٧٧٢ت(موسى الرهوين 

من منشورات دار البحوث للدراسات اإلسالمية ، يوسف األخضر القيم 
  . ـ  ه١٤٢٢وإحياء التراث بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

لعبداهللا بن حممد الصديقي . ختريج أحاديث اللمع يف أصول الفقه  -٤٣
وسف عبدالرمحن املرعشلى ي. خرج أحاديثه وعلق عليه د، الغماري احلسيين 

  .ـ ه١٤٠٥،  بريوت،  عامل الكتب، 
لشهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين . ختريج الفروع على األصول  -٤٤

مكتبة . حممد أديب الصاحل . حققه وقدم له وعلق حواشيه د) ه٦٥٦ت(
  . الرياض .العبيكان 

ين للحافظ جالل الد.  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي -٤٥
حققه وراجع أصوله عبدالوهاب ) ه٩١١ت(السيوطي  بن أيب بكر عبدالرمحن

  . ه ١٣٨٥القاهرة . دار الكتب احلديثة . عبداللطيف 
لبدر الدين حممد بن . سامع جبمع اجلوامع يف أصول الفقه  تشنيف امل-٤٦

د موسى بن علي بن .حتقيق ودراسة أ) ه٧٩٤ت(عبداهللا بن ادر الزركشي 
  . هـ ١٤٠٦كلية الشريعة بالرياض . رسالة دكتوراه ، ي موسى فقيه

دار الكتب . ) ه٨١٦ت(للشريف علي بن حممد اجلرجاين .  التعريفات -٤٧
  .ه ١٤٠٣بريوت . العلمية 

للحافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري .  تفسري القرآن العظيم -٤٨
الرياض . كتب دار عامل ال ، حتقيق جمموعة من الباحثني) ه٧٧٤ت(

  .هـ ١٤٢٥
لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي . الكبري ومفاتيح الغيب   التفسري-٤٩
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  .بريوت . درا الفكر ) ه٦٠٦ت(

أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي .  تقريب الوصول إىل علم األصول -٥٠
حممد املختار بن حممد . حتقيق ودراسة د) ه٧٤١ت(الكليب الغرناطي املالكي 

  . ه ١٤٢٣الناشر احملقق . األمني الشنقيطي 
للقاضي أىب بكر بن حممد بن الطيب الباقالين .  التقريب واإلرشاد -٥١

مؤسسة ، عبداحلميد علي أبو زنيد . قدم له وحققه وعلق عليه د) ه٤٠٣ت(
  . ـه١٤١٣الرسالة 

ألكمل الدين حممد بن حممود .  التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي -٥٢
من ، عبدالسالم صبحي حامد . حتقيق ودراسة وتعليق د) ه٧٨٦ت(بابريت ال

  .ـ  ه١٤٢٦مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت 
حملمد بن حممد الشهري بابن أمري احلاج  .  التقرير والتحبري شرح التحرير-٥٣

تب دار الك. ضبطه وصححه عبداهللا حممود حممد عمر ) ه٨٧٩ت(احلليب 
  . هـ ١٤١٩بريوت . العلمية 

أليب زيد عبيداهللا بن عمر الدبوسي .  تقومي األدلة يف أصول الفقه -٥٤
  مكة .توزيع دار الباز ، قدم له وحققه الشيخ خليل امليس ) ه٤٣٠ت(

  . ـ ه١٤٢١املكرمة 
أليب الفضل شهاب .  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري-٥٥

من منشورات ) ه٨٥٢ت( علي بن حممد بن حجر العسقالين الدين أمحد بن
  . ـ ه١٤١٧مكة املكرمة ، دار الباز 

إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن . كتاب التلخيص يف أصول الفقه  -٥٦
جومل النبيلي وشبري عبداهللا . حتقيق د) ه٤٧٨ت(عبداهللا بن يوسف اجلويين 

  . هـ ١٤١٧ة املكرمة مك. مكتبة دار الباز ، مري أمحد الع
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حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين . التمهيد يف أصول الفقه  -٥٧

، مفيد حممد أبو عمشة . اجلزء األول والثاين بتحقيق ودراسة د) ه٥١٠ت(
من  ،حممد بن علي بن إبراهيم . اجلزء الثالث والرابع بتحقيق ودراسة د

، جبامعه أم القرى ، سالمي مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإل
  .مكة املكرمة

أليب احلسن .  ترتيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة -٥٨
حققه وراجع أصوله وعلق عليه ) ه٩٦٣ت(اين تعلي بن حممد بن عراق الك

مكة املكرمة . دار الباز . عبدالوهاب عبداللطيف وعبداهللا حممد الصديق 
  .ه ١٤٠١

لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين . التهذيب  ذيب -٥٩
. مصورة عن طبعة دائرة املعارف النظامية حبيدر آباد الدكن ) ه٨٥٢ت(

  .اهلند
حتقيق ) ه٣٧٠ت(بن أمحد األزهري حممد أليب منصور .  ذيب اللغة -٦٠

  .الدار املصرية للتأليف والترمجة . عبدالسالم هارون 
 عبيداهللا بن مسعود بن حممود لصدر الشريعة. تنقيح  التوضيح ملنت ال-٦١

  .  مطبوع مع شرحه التلويح على التوضيح  ، )ه٧٤٧ت(
بن حممود احلسيين حممد أمني .  تيسري التحرير شرح كتاب التحرير -٦٢

القاهرة ، مطبعة مصطفى الباىب احلليب  ، ) ه٩٧٢ت(املعروف بأمري بادشاه 
  . ه١٣٥١

للشيخ عبدالرمحن بن ناصر  . نانمحن يف تفسري كالم امل تيسري الكرمي الر-٦٣
مؤسسة . حيق عبدالرمحن بن معال اللو. حتقيق د، ) ه١٣٧٦ت(السعدي 
   . ه١٤٢٠بريوت . الرسالة 

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي .  جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٦٤
. عامل الكتب دار ، عبداهللا بن عبد احملسن التركي . حتقيق د) ه٣١٠ت(
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  . هـ ١٤٢٤الرياض 

ألىب عمر يوسف .جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله  -٦٥
دار ،  حتقيق أيب األشبال الزهريي ) ه٤٦٢ت (بن عبدالرب النمري القرطيب 

  .ـ  ه١٤١٩الدمام ،  ابن اجلوزي  
ري القرطيب أليب عبداهللا حممد بن أمحد األنصا.  اجلامع ألحكام القرآن -٦٦

حممود . راجعه وضبطه حممد إبراهيم احلفناوي وخرج أحاديثه د، ) ه٦٧١ت(
ونسخة أخرى بتحقيق ،  هـ ١٤٢٣القاهرة . دار احلديث ، حامد عثمان 

   .ه ١٤٢٣الرياض . دار عامل الكتب . هشام مسري البخاري 
ادر بن حملي الدين أيب حممد عبدالق. طبقات احلنفية   اجلواهر املضية يف-٦٧

مطبعة عيسى . حتقيق عبدالفتاح حممد احللو ) ه٧٧٥ت(حممد القرشي احلنفي 
  . ه ١٣٩٨القاهرة . البايب احلليب 

عبدالرمحن بن جاد .  جلمع اجلوامع  حاشية البناين على شرح احمللي-٦٨
  . ه ١٣٥٦مصر . طبعة البايب احلليب وأوالده م) ه١١٩٧ت(البناين 

حملمد بن حممد بن أىب بكر بن أىب . ير مجع اجلوامع  الدرر اللوامع يف حتر-٦٩
وحتقيق حسني بن حممد دراسة  : اجلزء الثاين) ه ٩٠٦ت(الشريف املقدسي 

  .رسالة ماجستري من كلية الشريعة بالرياض  ، املرزوقي
 )ه٧٢٨ت(ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين .  الرد على املنطقيني -٧٠

  .بريوت . دار املعرفة 
حملمد بن حممود بن أمحد .  الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب -٧١

ترجيب بن ربيعان . حتقيق فيصل بن صاحل العمري و د) ه٧٨٦ت(البابريت 
  . ه ١٤٢٦الرياض . مكتبة الرشد . الدوسري 

حتقيق ، ) ه٦٨٤ت(لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف .  الذخرية -٧٢
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  .  م ١٩٩٤بريوت . دار الغرب . حممد حجي 

لعبدالوهاب بن علي السبكي . رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  -٧٣
علي حممد معوض وعادل أمحد  / حتقيق وتعليق ودراسة، ) ه٧٧١ت(

  . ه ١٤١٩ بريوت .عامل الكتب ، عبداملوجود 
أليب علي حسني بن علي بن طلحة  . رفع النقاب عن تنقيح الشهاب -٧٤

. أمحد بن حممد السراح و د. حتقيق د) ه٨٩٩ت(الرجراجي الشوشاوي 
  .   ه ١٤٢٥ الرياض .مكتبة الرشد ، عبدالرمحن بن عبد اهللا اجلربين 

 بد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامةلع. روضة الناظر وجنة املناظر  -٧٥
مكتبة الرشد ، حتقيق الدكتور عبد الكرمي بن على النملة ) ه٦٢٠ت(املقدسي 

  . الرياض .
 أليب الفضل حممود. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  -٧٦

  .بريوت . دار إحياء التراث العريب ، ) ه١٢٧٠ت( األلوسي شكري
حملمد بن عبداهللا بن محيد النجدي .  السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة -٧٧

.  ودبكر بن عبداهللا أبو زيد. حققه وعلق عليه د) ه١٢٩٥ت(مث املكي 
   .ه١٤١٦بريوت . مؤسسة الرسالة . سليمان العثيمني بن عبدالرمحن 

حملمد .  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ على األمة-٧٨
  .ـ ه١٤٠٢الرياض ، مكتبة املعارف ، ) ه١٤٢٠ت(بن ناصر الدين األلباين 

ه حقق) ه٢٧٥ت(سليمان بن األشعث السجستاين  .  سنن أيب داود-٧٩
  .ـ ه١٤١٩جدة ، دار القبلة ، وقابله بأصل احلافظ حممد عوامة 

أىب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي .  سنن الترمذي -٨٠ 
وإبراهيم ، حتقيق وختريج أمحد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي ، ) ه٢٩٧ت(

  .ه ١٣٩٦ القاهرة -مكتبه مصطفى الباىب احلليب ، عطوة 
مطبوع ) ه٤٥٨ت(د بن احلسني بن علي البيهقي ألمح . السنن الكربى -٨١
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١٠٩  
وطبعة أخرى بتحقيق حممد ،بريوت ، دار الفكر ، مع شرحه اجلوهر النقي 

  . هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية بريوت . عبدالقادر عطا 
اعتىن به ، أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي .  سنن النسائي -٨٢

حلب . املطبوعات اإلسالمية  . ورقمه ووضع فهارسه عبدالفتاح أبو غدة
  . هـ ١٤٠٦

لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب . سري أعالم النبالء  -٨٣
بريوت ، مؤسسة الرسالة ، حققه مجاعه من احملققني )  ه٧٤٨ت(

  .ـه١٤٠١
أليب الفالح عبداحلي بن العماد .  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٨٤

   .بريوت . ة دار املسري) ١٠٨٩ت(احلنبلي 
لسعد الدين بن عمر التفتازاين . شرح التلويح على التوضيح  -٨٥

املكتبة ، راجعه وعلق عليه جنيب املاجدي وحسني املاجد ) ه٧٩٣ت(
  . هـ ١٤٢٦بريوت . العصرية 

لشهاب الدين . شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول من األصول  -٨٦
، حققه طه عبدالرؤوف سعد ) ه٦٨٤ت(أىب العباس أمحد بن إدريس القرايف 

  .ـ ه١٣٩٣ القاهرة وبريوت .دار الفكر 
) ه٥١٧ت(لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي .  شرح السنة-٨٧

  .ـ ه١٤٠٠املكتب اإلسالمي ، حتقيق زهري الشاويش وشعيب األرناؤوط 
ليوسف بن حسن بن أمحد بن .  شرح غاية السول إىل علم األصول -٨٨

دراسة وحتقيق أمحد بن طرقي ) ه٩٠٩ت(ادي املشهور بابن املربد عبداهل
  . هـ ١٤٢١بريوت . دار البشائر اإلسالمية ، العرتي 

حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي املعروف .  شرح الكوكب املنري -٨٩
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١١٠  
من ، نزيه محاد . حممد الزحيلي ود. حتقيق د، ) ه٩٧٢ت(بابن النجار 

العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى مطبوعات مركز البحث 
  .مبكة املكرمة 

ألىب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازى .  شرح اللمع -٩٠
، دار الغرب ، حققه وقدم له ووضع فهارسة عبدايد تركي ، ) ه٤٧٦ت(

  .ـه١٤٠٨بريوت 
دالكرمي لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عب.  شرح خمتصر الروضة -٩١

مؤسسة ، عبداهللا بن عبداحملسن التركي . حتقيق د، ) ه٧١٦ت(الطويف 
  .ـه١٤١٠بريوت ، الرسالة 

البن التلمساين عبداهللا بن حممد الفهري . شرح املعامل يف أصول الفقه-٩٢
عامل الكتب ، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد معوض ) ه٦٤٤ت(
  .ـ ه١٤١٩بريوت ، 

اجلزء ) ه٧٧٥ت(ملنصور بن أمحد بن املؤيد القاءآين  . ين شرح املغ-٩٣
رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض ، األول حتقيق مساعد معتق املعتق 

  .هـ ١٤٠٩
جلالل الدين أيب حممد عمر بن حممد عمر  . شرح املغين يف أصول الفقه-٩٤

 مكة املكرمة .املكتبة املكية ، حممد مظهر بقا . حتقيق د) ه٦٩١ت(اخلبازي 
  . هـ ١٤٢٦

لعبداللطيف بن عبدالعزيز الشهري . منار األنوار يف أصول الفقه  شرح -٩٥
  .هـ ١٤٢٤بريوت . دار الكتب العلمية ) ه٨٨٥ت(بابن ملك 

لشمس الدين حممود بن عبدالرمحن األصفهاىن . شرح املنهاج  -٩٦
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١١١  
مكتبة ، ملة عبدالكرمي بن على الن. قدم له وحققه وعلق عليه د) ه ٧٤٩ت(

  .ه١٤١٠الرياض  ، الرشد 
لتاج الدين عبدالرمحن بن إبراهيم الفزاري املعروف .  شرح الورقات -٩٧

دار البشائر ، سارة شايف اهلاجري : دراسة وحتقيق ) ه٦٩٠ت(بابن الفركاح  
  . ه ١٤٢٦ بريوت .اإلسالمية 

خ حجة للشي. بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل   شفاء الغليل يف-٩٨
مطبعة اإلرشاد . محد الكبيسي . حتقيق د) ٥٠٥ت(اإلسالم أيب حامد الغزايل 

  .ه ١٣٩٠بغداد . 
مطبوع مع شرحه فتح ، حممد بن إمساعيل البخاري . صحيح البخاري  -٩٩

الرياض . دار السالم ، باقي الباري البن حجر بترقيم حممد فؤاد عبدال
  .هـ ١٤٢١
 مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوريأيب احلسني . صحيح مسلم  -١٠٠

. دار الفكر ، حتقيق وتصحيح وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي ) ه٢٦١ت(
   .ـ  ه١٣٩٨بريوت 

أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد .  الضعفاء الكبري -١٠١
. دار الصميعي . حتقيق محدي بن عبدايد السلفي ) ه٣٢٣ت(العقيلي 
  . ه ١٤٢٠الرياض 

لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن .  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -١٠٢
  .بريوت . من منشورات دار مكتبة احلياة ) ه٩٠٢ت(السخاوي 

جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي .  طبقات احلفاظ -١٠٣
. دارالكتب العلمية . راجعه وضبط أعالمه جلنة من العلماء ) ه٩١١ت(

  .ه ١٤٠٣بريوت 
أليب احلسني حممد بن احلسني بن خلف الفراء .  طبقات احلنابلة -١٠٤

  .بريوت . دار املعرفة . احلنبلي املعروف بابن أيب يعلى 
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١١٢  
لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي .  الطبقات السنية يف تراجم احلنفية -١٠٥

. دار الرفاعي . عبدالفتاح حممد احللو . حتقيق د) ١٠١٠ت(الداري الغزي 
  . ه ١٤١٠لرياض ا

لإلمام احلافظ أيب بكر .  عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي -١٠٦
وضع حواشيه الشيخ مجال ) ٥٤٣ت(حممد بن عبداهللا املعروف بابن العريب 

ونسخة أخرى إعداد  ، ه ١٤١٨مكة املكرمة . مكتبة الباز . مرعشلي 
   .ه١٤١٥بريوت . دار إحياء التراث العريب . الشيخ هشام البخاري 

ألىب يعلي حممد بن احلسني الفراء البغدادى .  العدة يف أصول الفقه -١٠٧
، أمحد بن علي سري املباركي . حققه وعلق عليه وخرج نصه د) ه٤٥٨ت(

  .ـ ه١٤١٠الرياض 
لعبدالرمحن بن علي بن اجلوزي .  العلل املتناهية يف األحاديث الواهية -١٠٨

إدارة ، الناشر ،  إرشاد احلق األثري حققه وعلق عليه األستاذ، ) ه٥٩٧ت(
  . الهور.ترمجان السنة 

لإلمام األجل فخر األئمة أيب صاحل منصور بن .   الغنية يف األصول-١٠٩
حممد . حتقيق وتعليق د) ه٢٩٠ت(إسحاق بن أمحد أيب جعفر السجستاين 

  .ـ ه١٤١٠ط .صدقي بن أمحد البورنو 
بن ويل الدين أيب زرعة أمحد ل .  شرح مجع اجلوامع الغيث اهلامع-١١٠

اعتىن به أبو عاصم حسن بن عباس ) ه٨٢٦ت(العراقي عبدالرحيم بن احلسني 
  .هـ ١٤٢٠القاهرة . الناشر الفاروق احلديثة ، بن قطب 

أليب الطيب صديق بن حسن بن علي .  فتح البيان يف مقاصد القرآن -١١١
ه وراجعه عبداهللا عين بطبعه وقدم ل) ه١٣٠٧ت(احلسني القنوجي البخاري 

  . بريوت . املكتبة العصرية . بن إبراهيم األنصاري 
لزين الدين بن إبراهيم الشهري بابن جنيم .  فتح الغفار لشرح املنار -١١٢

  .ـ  ه١٤٢٢ بريوت -دار الكتب العلمية ، ) ه٩٧٠ت(
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١١٣  
حملمد بن . فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -١١٣

  . القاهرة.البايب احلليب مصطفى مطبعة ) ه١٢٥٠ت(ي بن حممد الشوكاين عل
ألىب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي .  الفقيه واملتفقه -١١٤

 الدمام .دار ابن اجلوزي ، حققه عادل بن يوسف العزازي ، ) ه٤٦٢ت(
  .ـ ه١٤١٧
ى األبناسي أليب إسحاق إبراهيم بن موس. شرح الزوائد  الفوائد -١١٥

كلية الشريعة . رسالة ماجستري ، حتقيق عبدالعزيز بن حممد العويد ) ٨٠٢ت(
  .ه ١٤١٣بالرياض 

حمب الدين بن عبدالشكور . سلم الثبوت م فواتح الرمحوت بشرح -١١٦
دار ، مطبوع يف أسفل كتاب املستصفى للغزايل ، ) ه١١١٩ت(البهاري 

  .بريوت . الكتب العلمية 
) ٨١٧ت(د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي . حمليط  القاموس ا-١١٧

  .بريوت . عامل الكتب 
ألىب املظفر منصور بن حممد بن عبداجلبار .  قواطع األدلة يف األصول -١١٨

على . عبداهللا بن حافظ احلكمي ود. حتقيق ودراسة د) ه٤٨٩ت(السمعاين 
  . ـ ه١٤١٨طبع عام ، بن عباس احلكمي

لشمس الدين حممد . معرفة من له رواية يف الكتب الستة  الكاشف يف -١١٩
راجع النسخة وضبط أعالمه جمموعة من ) ٧٤٨ت(بن أمحد بن عثمان الذهيب 

  .ه ١٤٠٣مكة املكرمة . دار الباز . العلماء 
حلسام الدين حسني بن علي احلجاج .  الكايف شرح البزدوي -١٢٠

مكتبة . د حممد قانت دراسة وحتقيق فخر الدين سي) ٧١٤ت(السغناقي 
  . ه ١٤٢٢الرياض . الرشد 
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١١٤  
ىب الربكات عبداهللا بن أل.  كشف األسرار شرح املصنف علي املنار -١٢١

بريوت ، دار الكتب العلمية ) ه٧١٠ت(أمحد املعروف حبافظ الدين النسفى 
  .ه ١٤٠٦
لإلمام عالء الدين  .  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي-١٢٢

ضبط وتعليق وختريج حممد املعتصم ) ه٧٣٠ت(ز بن أمحد البخاري عبدالعزي
  .ـ ه١٤١٩بريوت . دار الكتاب العريب ، باهللا البغدادي 

سنة ل كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على أ-١٢٣
 أشرف على طبعه )ه١١٦٢ت(للشيخ إمساعيل بن حممد العجلوين  .الناس 

بريوت . مؤسسة الرسالة ، محد القالش وتصحيحه والتعليق عليه أ
  .ـه١٤١٦
 للشيخ جنم الدين الغزي . الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة -١٢٤

منشورات دار . جربائيل سليمان جبور . حققه وضبط نصه د) ه١٠٦١ت(
   .  م ١٩٧٩بريوت . اآلفاق اجلديدة 

بن إبراهيم بن لزين الدين .  لب األصول املختصر من حترير األصول -١٢٥
. رسالة ماجستري ، دراسة وحتقيق بدر بن إبراهيم املهوس ) ه٩٧٠ت(جنيم 

  . هـ ١٤٢٠كلية الشريعة بالرياض 
لإلمام املفسر أيب حفص عمر بن علي بن . اللباب يف علوم الكتاب  -١٢٦

دار . حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وآخرين ) ه٨٨٠ت(عادل الدمشقي 
   .  ه  ١٤١٩وت بري. الكتب العلمية 

للعالمة احلسني بن رشيق املالكي .  لباب احملصول يف علم األصول -١٢٧
من منشورات دار البحوث ، حتقيق  حممد غزايل عمر جايب ) ه٦٣٢ت(

  .   ه ١٤٢٢ اإلمارات العربية املتحدة .راسات اإلسالمية وإحياء التراث للد
بن علي بن يوسف ألىب إسحاق إبراهيم .  اللمع يف أصول الفقه -١٢٨
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١١٥  
حققه وقدم له وعلق عليه حميي الدين ديب مستو  و  ) ه٤٧٦ت(الشريازي 

  . ه ١٤٢٣دمشق . دار ابن كثري ، يوسف علي بديوي 
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن -١٢٩
ع مطاب. مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد . تيمية 

   .ه ١٣٨١الرياض 
ومقاالت الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز فتاوى  جمموع -١٣٠

طبع . شويعر حممد بن سعد ال. أشرف على مجعه وطبعه د) ه١٤١٩ت(
  . الرياض . الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

أليب حممد عبداحلق بن غالب .  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -١٣١
حتقيق وتعليق عبداهللا بن إبراهيم األنصاري )ه٥٤٦ت(بن عطية األندلسي 

  القاهرة. دار الفكر العريب ، والسيد عبدالعال إبراهيم 
لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني .  احملصول يف علم أصول الفقه -١٣٢

مؤسسة ، طه جابر فياض العلواين .  دراسة و حتقيق د، ) ه٦٠٦ت(الرازي 
  .ـ  ه١٤١٨بريوت  ، الرسالة
حتقيق ) ٤٥٨ت(لعلي بن إمساعيل بن سيده .  احملكم واحمليط األعظم -١٣٣

القاهرة . مطبعة مصطفى البايب احلليب . حسني نصار . مصطفى السقا ود. د
  .ه ١٣٧٧
تصنيف اإلمام اجلليل احملدث أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد .  احمللى -١٣٤

مكتبة اجلمهورية . حسن زيدان طلبة طبع بتصحيح ) ه٤٥٦ت(بن حزم 
   .ه١٣٩٠القاهرة . العربية 
لزين الدين حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي .  خمتار الصحاح -١٣٥

. مؤسسة الرسالة . حتقيق محزة فتح اهللا ، ترتيب حممود خاطر ) ه٦٦٦ت(
  .ه ١٤٠٥بريوت 

 عباس املعروف لعلي بن حممد بن علي بن.  املختصر يف أصول الفقه -١٣٦
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١١٦  
من مطبوعات ، حممد مظهر بقا . حققه وقدم له د) ٨٠٣ت(بابن اللحام 

  .ه ١٤٠٠مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى 
لعثمان بن عمر بن أىب بكر املشهور .  خمتصر منتهى الوصول واألمل -١٣٧

.  بتحقيق دمطبوع مع شرحه بيان املختصر ، ) ه٦٤٦ت(بابن احلاجب 
، مطبوعات مركز إحياء التراث اإلسالمي جبامعه أم القرى ، حممد مظهر بقا 

  .مكة املكرمة 
، لعبد القادر بن بدران الدمشقي .  املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد -١٣٨

مؤسسة . عبداهللا بن عبداحملسن التركي . صححه وقدم له وعلق عليه د
  .ه ١٤٠٥بريوت . الرسالة 

لإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا . درك على الصحيحني  املست-١٣٩
دار الكتب . دراسة وحتقيق مصطفى عبدالقادر عطا ، احلاكم النيسابوري 

  .بريوت . العلمية 
ألىب حامد حممد بن حممد الغزايل .  املستصفي من علم األصول -١٤٠

  . محزة بن زهري حافظ . دراسة وحتقيق د ، ) ه٥٠٥ت(
عبد اهللا . حقق بإشراف د. ) ه٢٤١ت( مسند اإلمام أمحد بن حنبل -١٤١

ونسخة أخرى ، ه ١٤٢١بريوت ، مؤسسة الرسالة ، ي بن عبد احملسن الترك
  . بريوت ، نشر دار صادر ، غري حمققة 

أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا .  مسند الدارمي املعروف بسنن الدرمي -١٤٢
، دار املغين ، حتقيق حسني سليم الداراين  ) ه٢٥٥ت(بن عبدالرمحن الدارمي 

  .هـ ١٤٢١الرياض 
 )ه٢٠٤ت(  مسند أيب داود الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود-١٤٣

  .ـ  ه١٤٢٠دار هجر ، عبداهللا بن عبداحملسن التركي . حتقيق د
البن تيمية جمد الدين أيب الربكات .  املسودة يف أصول الفقه -١٤٤
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١١٧  
اهللا بن تيميه وشهاب الدين أىب احملاسن عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبد

حققه وضبط نصه ، عبدالسالم وتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبداحلليم 
 الرياض .دار الفضيلة ، أمحد بن إبراهيم بن عباس الذروي . وعلق عليه د

  . ه ١٤٢٢
) ه٢٨٥ت(البن أيب شيبة عبداهللا بن حممد العبسي الكويف . املصنف  -١٤٥

شركة دار القبلة . حققه وقدم نصوصه وخرج أحاديثه حممد عوامة 
  .هـ ١٤٢٧
حتقيق حبيب  للحافظ أيب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعايت.  املصنف -١٤٦

  .ـ  ه١٤٠٣دمشق . املكتب اإلسالمي ، الرمحن األعطمي 
تح أليب عبداهللا مشس الدين حممد بن أيب الف.  املطلع على أبواب املقنع -١٤٧

  . ه ١٤١٠دمشق . املكتب اإلسالمي ) ه٧٠٩ت(البعلي 
مطبوع مع ) ه٦٠٦ت( لفخر الدين حممد بن عمر الرازي . املعامل -١٤٨

  .شرحه البن التلمساين 
حتقيق ، أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب .  معامل السنن -١٤٩

   .ه ١٤٠٠ت بريو. دار املعرفة . أمحد حممد شاكر وحممد حامد الفقي 
حملمد بن عبداهللا بن ادر .  املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر-١٥٠

  الكويت . دار األرقم ، حتقيق محدي عبدايد السلفي ) ه٧٩٤ت(الزركشي 
أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب .  املعتمد يف أصول الفقه -١٥١

باز المكتبة ، خ خليل امليس قدم له وضبطه الشي، ) ه٤٣٦ت(البصري املعتزيل 
  .ـ ه١٤٠٣مكة املكرمة ، 

) ه٣٦٠ت(أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين .   املعجم الكبري-١٥٢
  . حققه وخرج أحاديثه محدي عبد ايد السلفي 

أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا .  معجم مقاييس اللغة -١٥٣
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١١٨  
. دار الكتب العلمية  . حتقيق وضبط عبدالسالم حممد هارون) ٣٩٥ت(

  .بريوت 
ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن .  املغين شرح خمتصر اخلرقي -١٥٤

عبداهللا بن عبداحملسن التركي . حتقيق د) ه٦٢٠ت(حممد بن قدامة املقدسي 
   .ه١٤١٠القاهرة . دار هجر . عبدالفتاح حممد احللو . ود

) ه٦٩١ت(ن حممد بن عمر اخلبازي لعمر ب.  املغين يف أصول الفقه -١٥٥
من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث ، حممد مظهر بقا . حتقيق د

   .اإلسالمي جبامعة أم القرى 
أليب عبداهللا حممد بن .  مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول -١٥٦

ملكية املكتبة ا، دراسة وحتقيق حممد علي فركوس ) ه٧٧١ت(أمحد التلمساين 
  .  هـ ١٤٢٤مكة املكرمة . 

 املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة -١٥٧
دراسة وحتقيق حممد ) ه٩٠٢ت(لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي 

  . هـ ١٤٢٢بريوت . دار الكتاب العريب . عثمان اخلشت 
سن علي بن عمر ه القاضي أيب احلنعص.  مقدمة يف أصول الفقه -١٥٨

مصطفى . حتقيق وتعليق د) ٣٩٧ت(البغدادي املعروف بابن القصار املالكي 
  .ه ١٤٢٠الرياض . دار املعلمة للنشر والتوزيع . خمدوم 
لربهان الدين إبراهيم .  املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد -١٥٩

 عبدالرمحن .حتقيق وتعليق د) ٨٨٤ت(بن حممد بن عبداهللا بن حممد بن مفلح 
             .   ه ١٤١٠الرياض . مكتبة الرشد . بن سليمان العثيمني 

لفخر الدين حممد بن عمر بن .  املنتخب من احملصول يف أصول الفقه -١٦٠
حققه عبداملعز بن عبدالعزيز حريز لنيل درجة ) ه٦٠٦ت(احلسني الرازي 

ام حممد بن سعود الدكتوراه يف أصول الفقه من كلية الشريعة جبامعة اإلم



  .التخصيص بالقياس 
  

 

١١٩  
  .ـ ه١٤٠٤عام ، اإلسالمية 

لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن .  املنخول من تعليقات األصول -١٦١
حممد حسن . د، حققه وخرج نصه وعلق عليه ، ) ه٥٠٥ت(حممد الغزايل 

  .ـ  ه١٤١٩ بريوت .دار الفكر ، هيتو 
لف الباجي أليب الوليد سليمان بن خ.  املنهاج يف ترتيب احلجاج -١٦٢

   .م ١٩٨٧بريوت . دار الغرب اإلسالمي . حتقيق عبدايد تركي ) ٤٧٤ت(
لناصر الدين عبداهللا بن عمر .  منهاج الوصول يف معرفة علم األصول -١٦٣

  .مع شرح األصفهاين له ) ه٦٨٥ت(بن علي البيضاوي 
وسف جلمال الدين أيب احملاسن ي.  املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف -١٦٤

حممد حممد أمني . حققه ووضع حواشيه د) ٨٧٤ت(بن تغرى بردى األتابكي 
  .م ١٩٨٤القاهرة . اهليئة املصرية للكتاب . 

ألىب إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطيب .  املوافقات يف أصول الشريعة -١٦٥
دار ابن ، مان صه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلضبطه ن، ) ه٧٩٠ت(

  .ه١٤١٧ اخلرب -عفان 
أمحد بن علي أليب الفضل .  موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج آثار املختصر-١٦٦

اجلزء األول بتحقيق عبداهللا بن أمحد بن ) ه٨٥٢ت(بن حجر العسقالين 
رسالة دكتوراه يف شعبة السنة باجلامعة اإلسالمية باملدينة ، سليمان احلمد 

  .  هـ ١٤٠٣املنورة عام 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق ، ن أنس لإلمام مالك ب.  املوطأ-١٦٧

  . مصر . دار الكتب العربية ، عليه حممد فؤاد عبدالباقي 
لعالء الدين مشس النظر حممد بن .  ميزان األصول يف نتائج العقول -١٦٨

، حممد زكي عبد الرب .  حققه وعلق عليه د، ) ه٥٣٩ت(أمحد السمرقندي 
  .ه ١٤٠٤ قطر .مطابع الدوحة 

لعبداهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي .  البنود على مراقي السعود  نشر-١٦٩
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١٢٠  
  .طبع صندوق إحياء التراث اإلسالمي يف املغرب واإلمارات العربية املتحدة ، 

جلمال الدين حممد بن عبداهللا الزيلعي  .  نصب الراية ألحاديث اهلداية-١٧٠
  .ـ ه١٤١٨ة جد، دار القبلة . صحح بعناية إدارة الس العلمي ، 

) ه٦٨٤ت(لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  . نفائس األصول -١٧١
. عبدالكرمي بن علي النملة . د.دراسة وحتقيق أ. رسالة دكتوراه . اجلزء الثاين 

     هـ١٤٠٧كلية الشريعة بالرياض 
جلمال الدين . اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول -١٧٢

شعبان . حققه وخرج شواهده د) ه٧٧٢ت ( احلسن اإلسنوي عبدالرحيم بن
  .هـ ١٤٢٠بريوت ، دار ابن حزم ، حممد إمساعيل 

إلمام احلرمني عبدامللك بن عبداهللا بن .  اية املطلب يف دراية املذهب -١٧٣
عبدالعظيم حممود الديب . د.حققه ووضع فهارسه أ) ٤٧٨ت(يوسف اجلويين 

   .ه ١٤٢٨دولة قطر . شؤون اإلسالمية إصدار وزارة األوقاف وال، 
مجع وتأليف .اية الوصول إىل علم األصول املعروف ببديع النظام  -١٧٤

سعد بن عزيز . دراسة وحتقيق د) ه٦٩٤ت(أمحد بن علي بن تغلب الساعايت 
  . هـ ١٤١٨من مطبوعات جامعة أم القرى ، بن مهدي السلمي 

لصفى الدين حممد بن عبدالرحيم .   اية الوصول يف دراية األصول -١٧٥
حقق لنيل الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن ، ) ه٧١٥ت(األرموي اهلندي 
عام ، يوسف صاحل بن سليمان ال. بتحقيق د : اجلزء األول ، سعود اإلسالمية 

  . ـ ه١٤١٠
أليب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل .الواضح يف أصول الفقه -١٧٦

، عبداهللا بن عبداحملسن التركي . حتقيق د،) ه٥١٣ت(بلي احلنالبغدادي 
  .ـ ه١٤٢٠، مؤسسة الرسالة

إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبداهللا اجلويين .  الورقات -١٧٧
. دار املسلم . مطبوع مع شرحه للشيخ عبداهللا بن صاحل الفوزان ) ٤٧٨ت(
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١٢١  
  .الرياض 

م أىب الفتح أمحد بن علي بن لشرف اإلسال.  الوصول إىل األصول -١٧٨
،  عبد احلميد بن علي أبو زنيد .حتقيق  د، ) ه٥١٨ت(ان البغدادي بره

  .ـ ه١٤٠٣، الرياض ، مكتبة املعارف 
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